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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2013 

PROCESSO Nº. 201300037000128 
 
A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça (SAPEJUS), através de seu 
Secretário, determina abertura do procedimento licitatório a ser realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, que usando da competência que lhe foi delegada na Portaria nº. 003/2013 – GAB/SAPEJUS 
de 11/07/2012 torna público que se encontra aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (LOTE), a ser realizada em sessão pública 
eletrônica, por meio do site www.comprasnet.go.gov.br, de acordo com as condições e 
especificações estabelecidas no edital e seus anexos, relativos ao Processonº. 201300037000128. 
O presente certame será regido pela Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012, Decreto 
Estadual 7.468, de 20 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº. 7.466, de 18 de outubro de 2011, Lei 
Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006,aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 
23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
Este Edital está disponível aos interessados no endereço do rodapé abaixo, e publicado nos sites 
www.comprasnet.go.gov.br a disposição das empresas cadastradas no CADFOR – Cadastro de 
Fornecedores da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da SEGPLAN/GO – 
Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento e www.SAPEJUS.go.gov.br de livre acesso.  
 
1 – OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação aAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “APARELAMENTO DE REFERÊNCIA 
PARA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE 
GOIÁS”, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I, deste Edital. 
 
2 – DO LOCAL, DATA E HORA 

2.1 – O Presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do 
sitewww.comprasnet.go.gov.br, a partir do dia 02 de dezembro de 2013 a partir das 09:00 horas, 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 
 
2.2 – As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site 
www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as 09:00 horas de 02 de dezembro de 
2013 e 14:00 horas de 02 de dezembro de 2013. 
 
2.3 – A fase competitiva (lances) terá início previsto para o dia 02 de dezembro de 2013 às 14:30 
horas com intervalo de encerramento de 30(trinta) minutos, entre cada Lote. 
 
2.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova 
convocação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
2.5 – Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 –Poderão participar da presente licitação as empresas: 
a) do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 
b) que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 
c) que possuam cadastro obrigatório (Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo 
CADFOR ou certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação 
geral). O Certificado de Registro Cadastral deverá estar homologado e válido na sessão do 
pregão, caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o direito de 
apresentar, via fax ou e-mail gelic.sapejus@gmail.com a documentação atualizada e regular na 
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própria sessão. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar de pregão por 
meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória 
para a sua contratação; 
d) que, previamente, realizem o credenciamento junto ao ComprasNet.Go. 
 

3.2 – Os licitantes deverão acessar diariamente o site www.comprasnet.go.gov.br a fim de tomar 
ciência acerca de comunicados com referência a eventuais alterações. 
 
3.3 – O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro homologado no 
CADFOR – Cadastro de Fornecedores da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e 
Logística da SEGPLAN/GO – Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento. 
 
3.4 – A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento de proposta de preços em data e horário previstos neste 
Edital, exclusivamente por meio eletrônico. 
 
3.5 –É vedada a participação de empresa: 

a) em recuperação judicial ou em processo de falência, sob o concurso de credores, em 
dissolução ou liquidação; 
b) que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou punidas com a suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, 
estará sujeita às penalidade previstas no art. 97, parágrafo único da Lei Federal nº. 8.666/93; 
c) que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR da SUPRILOG. 

 
3.6 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, sendo que a SAPEJUS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
3.7 –A participação nesta licitação implicará na aceitação integral dos termos deste edital, seus 
anexos e leis aplicáveis. 
 
3.8 –Como requisito para participação neste Pregão, o licitante com cadastro homologado deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1 –Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 
pública do pregão. 
 
4.2 –A não solicitação de informações complementares por parte de algum proponente, implicará na 
tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes. 
 
4.3 –A petição de questionamentos ou impugnação será dirigida ao Pregoeiro, que decidirá, no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.4 –Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração 
procederá à sua retificação e republicação, com a devolução dos prazos, nos termos legais. 
 
4.5 –Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser protocolados na 
Gerência de Licitações, no endereço do rodapé abaixo, devendo estes estar acompanhados do 
estatuto social da empresa quando o sócio ou proprietário for o portador do ato a ser protocolado, e 
de instrumento de procuração pública ou particular, com firma reconhecida, do representante legal da 
empresa, do qual constem poderes específicos para a prática de tais atos, se outro for o portador do 
ato a ser protocolado, sob pena de não recebimento do ato de impugnação. 
 
4.5.1 –Os atos de impugnação enviados por fax, e-mail ou correios não serão acatados. 
 
4.5.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO 
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5.1 –A participação no presente pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha de 
identificação do licitante. 
 
5.1.1 – A participação estará aberta somente aos licitantes com cadastro homologado no CADFOR – 
Cadastro de Fornecedores da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da 
SEGPLAN/GO – Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento ou aqueles que atendas às 
condições do item 5.1.6. 
 
5.1.2 – Os interessados que não estiverem com o cadastro homologado no CADFOR da SUPRILOG 
deverão providenciar o mesmo pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login” do 
FORNECEDOR, conforme instruções nele contidas. 
 
5.1.3 – O credenciamento implica o uso de login e senha eletrônica de acesso ao sistema, validada 
quando da homologação do cadastro do fornecedor. 
 
5.1.4 – A homologação do cadastro do fornecedor só será definitiva após o envio da documentação 
original do licitante ao CADFOR na Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento. 
 
5.1.4.1 – A Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento terá uma carência de 04 (quatro) dias 
úteis, contados da apresentação dos documentos, para efetuar a homologação do referido cadastro, 
havendo pendência na documentação enviada, este prazo será iniciado na reapresentação da 
documentação completa.  
 
5.1.5 – A simples inscrição do pré-cadastro no sistema ComprasNet.Go, não dará direito ao licitante 
de credenciar-se para participar deste pregão eletrônico, em razão do bloqueio inicial da sua senha. 
 
5.1.5.1 – O desbloqueio do login e senha do fornecedor serão realizados após a homologação do 
cadastro do licitante. 
 
5.1.6– Conforme Instrução Normativa nº. 004/2011 – SEGPLAN, em caso do licitante pretender 
utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão 
eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará 
dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a 
apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”. 
 
5.2 –Os interessados que estiverem com o cadastro homologado ou “credenciados” (conforme item 
5.1.6), deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do fornecedor”, 
conforme instruções nele contidas. 
 
5.2.1 –O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de 
identificação e ou senha individual. 
 
5.2.2 –O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o 
mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências. 
 
5.2.3 –O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou à Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento, coordenadora do Sistema CADFOR da 
SUPRILOG ou a SAPEJUS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
 
5.3 –O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica sua responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no presente Edital. 
 
5.4 –A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.5 – As informações complementares para cadastro, credenciamento e operação no sistema 
comprasnet.go poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6576 / (62) 3201-6625. 
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6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1 – As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na 
data e nas formalidades indicadas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital, após o 
preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem 
pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta 
comercial previstas no edital e seus anexos. 
 
6.3 – Todas as condições estabelecidas para os itens, pelo Termo de Referência no Anexo I, serão 
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 
 
6.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 
sessão pública do pregão eletrônico. 
 
6.5 – O licitante é responsável pelo ônus da perda de negócios resultante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 
 
6.6 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, inclusive o ICMS, encargos 
sociais, frete até o destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
vencedora. 
 
6.6.1 – Ao final da sessão do pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser a 
vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do Regulamento do Código 
Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, 
que trata da isenção do ICMS nas operações e prestações internas, relativas à aquisição de bem, 
mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 26/03), deverá apresentar proposta contendo, obrigatoriamente: a indicação do 
percentual da alíquota do ICMS, restando límpido que, para fins de adjudicação, serão analisadas as 
propostas desoneradas do ICMS. 
 
6.6.2 – Na fase de execução contratual, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser 
deduzido do preço dos respectivos produtos, contido na(s) proposta(s) vencedora(s) do certame, 
devendo a Contratada demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal, empenhando-se 
apenas o valor necessário à execução do contrato e, quando da emissão da Nota Fiscal, deverá 
destacar, em seu histórico, esta isenção, visto que a SAPEJUS e os seus respectivos órgãos não são 
contribuintes deste tributo. 
 
6.6.3 – O disposto nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 não se aplicam às empresas optantes do Simples, 
Supersimples e aos Microempreendedores individuais. 
 
6.7 – O fornecedor vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, aos 
cuidados do Pregoeiro ou equipe de Apoio na Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e 
Justiça – Gerência de Licitações e Contratos, Avenida 1ª Radial, nº. 586, Bloco 01, 2º andar, Setor 
Pedro Ludovico Goiânia – Goiás CEP: 74820-900, sua proposta comercial original assinada e 
atualizada com os valores finais ofertados neste Pregão, informando na proposta, além de todas as 
características do objeto, o valor apresentado na etapa de lances. As regras para o procedimento do 
envio dos memoriais deste item estão especificadas no Termo de Referência no Anexo I deste Edital. 
 
6.8 – Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou 
“aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 10% 
(dez por cento) acima e 10% (dez por cento) abaixo da medida especificada. 
por cento) abaixo da medida especificada. 
 
7 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1 –Concluída a fase de credenciamento será iniciada a sessão pública do pregão, no dia e horário 
previsto neste edital, durante a qual os licitantes registrarão suas propostas, sendo aceita somente 
uma proposta por item para cada licitante, e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro 
de propostas, o sistema automaticamente bloqueará o envio de novas propostas. 

 
7.2 –Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por 
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motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito peloPregoeiro. 
 
7.3 –A partir do horário previsto no Edital, terá inicio a sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições estabelecidas no Edital. 
 
7.4 – DOS LANCES 
 
7.4.1 –Após o término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema iniciará a 
fase competitiva, durante a qual os licitantes que registraram propostas poderão ofertar lances 
sucessivos através do sistema eletrônico, observados o horário estabelecido e as regras de aceitação 
dos mesmos, estabelecidas no edital. 
 
7.4.1.1 –Os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.4.2 –Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, serão divulgadas, em tempo real, todas as 
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado 
apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
7.4.3 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 
7.4.3.1 –O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos 
anteriormente apresentados pelo mesmo licitante. 
 
7.4.4 –Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, para o mesmo Lote, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 
 
7.4.5 –Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final. 
 
7.4.6 –No caso de desconexão, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico 
permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. OPregoeiro, quando possível, dará 
continuidade à sua atuação no certame tão logo se restabeleça a conexão ou poderá ser suspenso 
para continuar em nova data, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
7.4.6.1 –Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial de Goiás. 
 
7.4.7 –A fase de lances terá 2 (duas etapas): 
 
7.4.7.1 – A primeira etapa, com duração definida no item 2.3, será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente de lances, emitido pelo sistema aos licitantes; a segunda etapa transcorrerá 
com a abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.4.8 – Após encerradas as operações referidas no item acima, o sistema ficará impedido de receber 
novos lances. 
 
7.4.9 – O Pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
melhor preço. 
 
8 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
8.1 –Conforme estabelecido no art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006 e art. 3º da Lei Estadual nº. 
17.928/2012 será assegurada tratamento favorecido, diferenciado e simplificado nas contratações 
públicas de bens, para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 
 
8.1.1 – Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº. 123/2006 e na Lei 
Estadual nº. 17.928/2012, o licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno 
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porte, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão, devendo apresentar 
certidão que ateste o enquadramento expedido pela Junta Comercial ou, alternativamente, 
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no site 
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis 
apresentadas ao certame licitatório. 
 
8.1.2 –O próprio sistema disponibilizará ao licitante a opção de declarar-se como microempresa ou 
empresa de pequeno porte quando efetuar o login e entrar no Pregão. A não manifestação de 
enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de 
reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos nas Leis 
supramencionadas. 
 
8.1.3 – Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, licitantes que se enquadrarem em qualquer das 
exclusões relacionadas no art. 3º daLeiComplementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
8.1.4 –A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada 
implicará na abertura de processo administrativo e conseqüente aplicação das sanções cabíveis. 
 
8.2 –Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº. 
123/2006 e Lei Estadual nº. 17.928/2012, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por 
empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.3 – Ocorrendo o empate nos termos do item 8.2, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
8.3.1 –A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
8.3.2 –Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema 
convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.2, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.3.3 –Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 8.3.1 e 8.3.2, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta. 
 
8.4 –O disposto nos itens 8.2 e 8.3 somente se aplicará quando a melhor oferta (após a fase de 
lances) não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte. 
 
8.5 –No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto neste edital. 
 
8.6 –Definido o novo vencedor ou mantido o lance originalmente vencedor, a sessão do Pregão 
transcorrerá sem alterações. 
 
9 – DO JULGAMENTO 
 
9.1 –Ocritério de julgamento é baseado no menor preço por LOTE. 
 
9.2 –Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos 
deste Edital e seus Anexos, ofertar o menor preço, após a fase de lances e demais disposições da 
Lei Federal 8.666/93, e ainda, for devidamente habilitada após apreciação da documentação, salvo a 
situação previstano item 10.8 deste Edital. 
 
9.3 –Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem assim 
decidir sua aceitação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
9.3.1 –O Pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 
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pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor 
valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas no edital, tenha apresentado 
o menor preço. 
 
9.4 –Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 
o valor estimado da contratação. 
 
9.5 –Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital e estando o 
seu preço compatível com o valor estimado da contratação e os praticados no mercado, poderá ela 
ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor. 
 
9.6 –Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da 
melhor oferta, respeitada as disposições dos itens 8.2 e 8.3, e esta deverá comprovar de imediato 
sua situação de regularidade (documentação para fins de habilitação). Esta comprovação se dará 
mediante encaminhamento da documentação via fax n.º(62) 3201-6010 ou via e-mail 
paragelic.sapejus@gmail.comem até 120 (cento e vinte) minutos após o anúncio de quem é o detentor 
da melhor oferta. Deverá também enviar, neste momento, proposta com valores readequados ao 
valor ofertado e registrado como menor lance, bem como todos os documentos exigidos no Edital e 
seus anexos,sob pena de desclassificação. 
 
9.6.1 – Posteriormente deverá ser encaminhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do 
encerramento do pregão, via correio para aAgência Goiana do Sistema de Execução Penal, sito à 
Avenida 1ª Radial, nº. 586, Bloco 01, 2º Andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia –GO, CEP 74.820-
900ou via representante, os memoriais originais da proposta comercial e a documentação exigida 
para habilitação, no original ou cópia autenticada. 
 
9.6.2 – O licitante que, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido 
declarada detentora da melhor oferta por utilização do benefício previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006 e na Lei Estadual nº. 17.928/2012, deverá encaminhar juntamente com a documentação 
solicitada prova de enquadramento da referida condição. Será aceita para este fim a certidão emitida 
pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio 
de consulta realizada no site www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, ou ainda outro documento 
que comprove o devido enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.7 – O licitante da proposta de menor preço final, caso atenda às exigências editalícias, será 
declarado vencedor. 
 
9.8– Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante detentor da 
melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, salvo na situação prevista no item 10.8, o 
Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes. 
 
9.9 –Serão desclassificadas as propostas que: 
 
9.9.1 –Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
9.9.2 –Com valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não tenham conseguido demonstrar sua viabilidade 
por meio de documentação que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e de que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto contratado. 
 
9.9.3 –Apresentarem propostas alternativas tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de 
vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes. 
 
9.10 –Caso ocorra a desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva do licitante, ele 
poderá sofrer as sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e no art. 77 e 
seguintes da Lei Estadual nº. 17.928/2012. 
 
9.11 –Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 
www.comprasnet.go.gov.br. 
 
9.12 –O resultado final será disponibilizado no site: www.comprasnet.go.gov.br. 
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9.13 – Havendo empate, no caso de todos licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a 
negociar com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios: 

1º) produzidos no País; 
2º) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
3º) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologia no País. 

 
9.13.1 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o acima exposto, a 
classificação se fará, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
 
9.14 –Se todas as propostas forem desclassificadas ou se todos os licitantes forem inabilitados, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que ocasionaram as desclassificações 
ou as inabilitações, conforme art. 48, §3º, da Lei nº. 8.666/93. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO 
 
O licitante vencedor, inclusive se este for microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá enviar 
no endereço e nas conformidades exigidas neste certame a documentação que comprove a sua 
habilitação, sob pena de inabilitação: 
 
10.1 – Como condição para participação do pregão por meio eletrônico, além do credenciamento, o 
licitante deverá possuir o CRC - Certificado de Regularidade de Registro Cadastral expedido pelo 
CADFOR – Cadastro de Fornecedores da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e 
Logística da SEGPLAN/GO – Secretaria do Estado de Gestão e Planejamento, ou certificado de 
registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral. 
 
10.1.1 – O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar de pregão por meio 
eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória para a sua 
contratação. 
 
10.1.2 –O CRC deverá estar dentro do prazo de validade com status homologado e deverá ser 
apresentado em substituição dos documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
qualificação econômico-financeira, demonstrando conformidade com as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
10.1.3 –O CRC, emitido pelo CADFOR, poderá ser impresso peloPregoeiro para averiguação da sua 
conformidade com as exigências do Edital.  
 
10.1.4 –Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o direito de apresentar 
a documentação atualizada e regular na própria sessão. 
 
10.1.5 –Caso o licitante não tenha apresentado o balanço para a consecução do CRC, deverá 
também apresentá-lo para análise; 
 
10.1.6 – Na data da adjudicação, os documentos dos itens 10.4, 10.5 e 10.6, que estiverem com 
regularidade e com suas datas em vigor no CADFOR, estarão dispensados de apresentação pelos 
licitantes, com exceção ao subitem 10.5.6, quando se tratar de licitantes sediados em outra Unidade 
da Federação. 
 
10.2 –Apresentar Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Estadual, conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DATA E LOCAL____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
10.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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10.3.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica de fornecimento da mesma natureza, 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, que 
comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade pública, ou ainda, para 
empresas privadas, serviços de fornecimento de materiais, à semelhança do objeto desta licitação de 
modo satisfatório. 
 
10.4 – REGULARIDADE JURÍDICA 
 
10.4.1 –Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
10.4.2 –Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores. 
 
10.4.3 –Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
 
10.4.4 –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. 
 
10.5 – REGULARIDADE FISCAL 
 
10.5.1 –Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Ministério da 
Fazenda. 
 
10.5.2 –Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 
10.5.3 –Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
10.5.4 –Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor 
suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 
 
10.5.5 –Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 
 
10.5.6 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante e da 
Fazenda Pública do Estado de Goiás. 
 
10.5.7 –Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 
10.5.8 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa. 
 

10.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.6.1 –Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física. 
 
10.6.2 –Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Considerar-se-á 
detentora de boa situação financeira a empresa de cujo Balanço ou Demonstrativo Contábil do último 
exercício social possam extrair elementos que comprovem o valor igual ou superior a 1 (um); 

a) Apresentar a comprovação do índice de liquidez geral apurado no balanço apresentado pela 
proponente, extraindo os seguintes elementos: I) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou 
superior a 1,00 (um inteiro), onde ILC=AC/PC sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante e 
PC corresponde ao Passivo Circulante e II) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 
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1,00 (um inteiro), onde ILG=AC+RLP/ET sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante, RLP 
corresponde a Realizável a Longo Prazo, ET corresponde a Exigível Total. 

I - A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices 
citados no item “a” supra, quando de sua habilitação, deverá comprovar patrimônio líquido 
mínimo correspondente a 10% (dez por cento), mediante apresentação do balanço 
patrimonial, sobre o valor adjudicado, através de balanço patrimonial integralizado – do último 
ano base exigido em Lei. 

 
10.7 –Apresentar DECLARAÇÃO, juntamente com as demais documentações, declarando que 
atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em cumprimento 
ao inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/1993, atestando que não possui em seu quadro 
funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como 
que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos. 
 
10.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  

I – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
até 04 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
II – A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
10.8.1 –O licitante vencedor deverá comprovar a condição de Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), para alcance dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Estadual 
nº. 17.928/2012. Será aceita para este fim a certidão emitida pela Junta Comercial ou, 
alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no 
site www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional,ou ainda outro documento que comprove o devido 
enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.8.2 - Apresentar Declaração, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 
123/06. 
 
10.9 – Todos os documentos deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não 
mencionarem prazo de validade, considerar-se-ão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 
 
10.10 – Os documentos exigidos para habilitação não contemplados pelo CRC deverão ser 
encaminhados pelo licitante detentor da melhor oferta por fax ao Pregoeiro para o telefone de número 
(62) 3201-6010 ou e-mail gelic.sapejus@gmail, com, de imediato (máximo de cento e vinte minutos 
ao final da fase de lances), com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada dos 
documentos, bem como da Proposta Comercial atualizada após a fase de lances, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis após a da data do encerramento do Pregão, sob pena de desclassificação. 
 
10.11 –Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio 
perante o site correspondente. 
 
10.12 –Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
11 – DOS RECURSOS 
 
11.1 –Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, 
a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões, por meio 
eletrônico e em formulário próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de até 10 (dez) minutos após 
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abertura do prazo recursal pelo sistema, sob pena de decadência desse direito. 
 
11.2 –A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 
o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
 
11.3 –Ao licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá inicio no primeiro dia 
útil subsequente ao do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
11.4 –Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou entregue pessoalmente. 
 
11.5 –Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta 
licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão sumariamente indeferidos na 
própria sessão, peloPregoeiro que externará através do chat as causas de sua inadmissibilidade.  
 
11.6 –A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 
recurso. 
 
11.7 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo para o item a que disser 
respeito. 
 
11.7.1 –O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para 
apreciá-los serão realizados peloPregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo 
ser dilatado até o dobro, por motivo justo. 
 
11.7.2 –O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro, justificadamente, 
não reformar sua decisão. 
 
11.7.3 –A autoridade competente terá o prazo de até03 (três) dias úteis para decidir o recurso, 
podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado. 
 
11.8 –Na hipótese de o recurso ser indeferido pela autoridade competente, caberá a esta a 
adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 
 
11.9 –O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.10 –O resultado do recurso será divulgado no site www.comprasnet.go.gov.br. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 –Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro após o recebimento e conferência dos 
memoriais originais do participante melhor colocado, adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
 
12.2 –Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a Autoridade Competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
12.3 – A homologação da presente licitação compete ao Secretário da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária e Justiça.  
 
13 – DA CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR 

13.1 –Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a 
proposta vencedora classificada e habilitada, será convocado para assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho ou outro instrumento equivalente,conforme teor da proposta aceita, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos,a contar do recebimento da comunicação, através de FAX, Correio, e-mail ou 
notificação.  
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13.1.1 –O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para dar o aceite na Nota de Empenho ou firmar outro documento equivalente. 
 
13.1.2 –Se o licitante vencedor não assinar o contrato ou instrumento equivalente, ou não apresentar 
situação regular, é facultado à Administração examinar e verificar a aceitabilidade das propostas 
subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas em lei. 
 
13.2 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
14 – DO PAGAMENTO, DO FATURAMENTO E DO REAJUSTE 

14.1 –Não havendo irregularidades na entrega, montagem e instalação dos produtos, a contratante 
atestará o seu recebimento definitivo. 
 
14.2 –A contratada, então, deverá protocolizar a Nota Fiscal/Fatura na Gerência de Planejamento e 
Finanças da SAPEJUS, situada à Avenida 1ª Radial, nº. 586, Bloco 01, 2º andar, Setor Pedro 
Ludovico, Goiânia – Goiás, no horário das 8h às 18h, com devido agendamentopelo telefone (62) 
3201-6008/6007/6012. 
 
14.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após protocolização e aceitação pela 
Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo gestor do contrato ou 
instrumento equivalente. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos 
critérios de recebimento. 
 
14.4 –Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser comprovada 
pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Regularidade de Registro Cadastral – CRRC, 
e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro do órgão 
contratante. 
 
14.5 –Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
para pagamento estipulado no item 14.3, passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 
 
14.6 –Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência em relação à 
parcela correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
14.7 –Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da 
apresentação da proposta. Após este período será utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de 
reajustamento. 
 
14.8 – Em caso de atraso no pagamento, os valores serão reajustados com base na variação do 
INPC do mês, aplicando-se “pro-rata die” da data do vencimento até a do efetivo pagamento. 
Ademais o atraso no pagamento implicará em juro moratório da ordem de 0,5 (meio ponto percentual) 
ao mês, desde que solicitado pelo licitante vencedor. 
 
14.9– Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SAPeJUS é 13.199.944/0001-81. 
 
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 –O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado junto ao 
CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas nos itens seguintes e das cominações legais. 
 
15.1.1 –As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias 
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úteis, a contar da intimação do ato. 
 
15.1.2 –A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de 
mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
 
15.1.2.1 –10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato 
ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. 
 
15.1.2.2 –0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento não realizado. 
 
15.1.2.3 – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 
 
15.1.3 –As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR. 
 
15.1.4 –Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 
15.1.5 –A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
 
15.1.6–Será permitida a Administração à aplicação das infrações e sanções administrativas previstas 
nos artigos 77 a 83, da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembrode 2012. 
 
15.2 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

15.2.1 –A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderão ser também aplicadas àqueles que: 
 
15.2.1.1 –Retardarem a execução do pregão. 
 
15.2.1.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
 
15.2.1.3 –Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  
 
16 – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
16.1 –Após homologação será emitida Nota de Empenho em favor do licitante vencedor. O ajuste 
firmado entre as partes será formalizado por meio de Contrato, conforme estabelece o art. 54 e 
seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
16.2 – A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou 
supressões, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
16.3 –Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular ou não assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, aplicar-se-á o disposto no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
16.4 –Neste caso, a recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes que se 
negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas. 
 
16.5 –Quando da realização de contratação com autor de proposta subseqüente àquela classificada 
em primeiro lugar, deverá a Administração negociar o valor da contratação, procurando aproximá-lo 
daquele ofertado pelo primeiro colocado. 
 
16.6 –A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o 
que estabelecem os arts. 77 e seguintes da Lei nº. 8.666/1993. 
 
16.7 –As exigências do fornecimento, as quantidades, os prazos, bem como as demais condições 
constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
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17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 –Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, 
não serão aceitas alegações de desconhecimento. 
 
17.2 –A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
17.2.1 –A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
 
17.2.2 –Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
17.2.3 –No caso de desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.  
 
17.3 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.4 –Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, considerando-se os dias consecutivos, exceto quando houver disposição em contrário. 
 
17.4.1 – Somente se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na 
SAPEJUS. 
 
17.5 –O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
17.5.1 – Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em 
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais. 
 
17.6 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento 
equivalente. 
 
17.7 –É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site: 
www.comprasnet.go.gov.br até a data da realização da sessão pública de abertura do Pregão. 
 
17.8 – Caberá também ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra 
sua desconexão. 
 
17.9 –É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 
do ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
17.10 –O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo. 
 
17.11 –OPregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 
17.12 –Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto 
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constante nos sites www.comprasnet.go.gov.br ou www.SAPEJUS.go.gov.br e nota de empenho, 
prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital. 
 
17.13 –A critério da SAPEJUS, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
17.14 – O objeto NÂO poderá ser subcontratado. 
 
17.15 –Informações complementares que visam obter esclarecimentos sobre a presente licitação 
serão prestadas pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone 
(62) 3201-6010. 
 
17.16 – Maiores informações sobre as especificações do objeto licitado poderão ser obtidas 
com Sra. Renata Silva Batista – Gerente de Assistência Biopsicossocial, pelos telefones (62) 
3201-2994/1366, em horário de expediente. 
 
17.17 –Independente das impugnações e dos recursos previstos neste Edital, qualquer licitante, 
contratada, pessoa física ou jurídica poderá representar junto à Procuradoria-Geral do Estado de 
Goiás, ao Tribunal de Contas, à Controladoria-Geral do Estado e, ainda, ao Ministério Público 
Estadual, contra irregularidades na aplicação da Lei nº. 8.666/93. 
 
17.18 –Para dirimir as questões relativas ao presente Edital elege-se como foro competente o de 
Goiânia – GO, com exclusão de qualquer outro. 
 
18 – DOS ANEXOS 
 
Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
 
ANEXO II – Planilha de Quantitativos e Custos Estimados 
 
ANEXO III – Minuta de Contrato 

 
 

Gerência de Licitações da SAPEJUS, Goiânia-Go, aos 07 dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Adnilson Ribeiro da Silva  
Pregoeiro/SAPEJUS 
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ANEXO I 
 

Pregão Eletrônico nº. 022/2013 – SAPEJUS 
Processo n.º 201300037000128 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – INTRODUÇÃO: 
 
1.1– A abertura do presente procedimento licitatório, decorre da necessidade de aquisição de 
equipamentos hospitalares e odontológicos para assistência de saúde às mulheres que cumprem 
pena no Sistema Prisional do Estado de Goiás.  
 
1.1.1 – A aquisição dos produtos especificados neste Termo de Referência justifica-se pela 
necessidade de realização das atividades inerentes à implantação do Projeto “Aparelhamento de 
Referência para Atenção à Saúde Materno-Infantil no Sistema Prisional do Estado de Goiás”. 
 
1.2 –A sessão de processamento deste pregão será realizada em sessão pública através do site 
www.comprasnet.go.gov.br onde serão abertos e desenvolvidos os trabalhos licitatórios do presente 
certame, conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe, com os prazos e datas abaixo: 
 
1.3 –As Propostas Comerciais/Credenciamentos deverão ser encaminhadas, através do site 
www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as 09:00 horas de 02 de dezembro de 
2013 e 14:00 horas de 02 de dezembro de 2013. 
 
1.4 – A abertura da fase competitiva terá início previsto para o dia 02 de dezembro de 2013 às 14 
horas e 30 minutos, com intervalo de encerramento de30(trinta) minutos, entre cada lote. 
 
1.5 – O encerramento da fase competitiva deste pregão será: 
 
1.5.1 –Aleatório com um período de 0 (zero) segundos até 30 (trinta) minutos, após o comunicado do 
pregoeiro dando ciência aos participantes do certame pelo chat. 
 
1.6 –Após o fechamento do item o mesmo estará impedido de receber novos lances. 
 
1.7 –Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 
 
1.8 – A proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais apresentados na etapa de 
lances e os documentos para classificação e habilitação do vencedor dos Lotes deverão ser 
encaminhadas pelo próprio licitante através do fax n.º (62) 3201-6010 ou via e-mail para 
gelic.sapejus@gmail.comem até 120 (cento e vinte) minutos após o término da sessão e os originais 
encaminhados, em até 05 (cinco) dias, aos cuidados do Pregoeiro ou Equipe de Apoio na sala da 
Gerência de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça 
/SAPEJUS, situada a Avenida 1ª Radial, nº. 586, Bloco 01, 2º andar, Setor Pedro Ludovico Goiânia – 
Goiás, CEP: 74820-900, devendo estes estarem, obrigatoriamente, acompanhados de catalogo, 
folder ou prospecto informando as características técnicas dos equipamentos, separados em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da identificação com 
nome, endereço e CNPJ da proponente, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº. 1 – PROPOSTA 
Pregão Eletrônico nº. 022/2013 – SAPEJUS 
Processo n.º 201300037000128 

Envelope nº. 2 – DOCUMENTAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº. 022/2013 – SAPEJUS 
Processo n.º 201300037000128 

 
1.9 –Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da 
empresa vencedora, e ainda o enquadramento nas sanções doart. 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002. 
 
1.10 –Os memoriais exigidos no subitem 1.8 deverão ser entregues, no endereço citado, 
pessoalmente ao Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. 
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1.10.1 – A Gerência de Licitações e Contratos não se responsabiliza por memoriais entregues em 
outros setores da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça.  
 
1.10.2 –Não caberá ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, 
direcionada pra qualquer outra pessoa. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 – O objeto requisitado para esta aquisição com definição no subitem 2.2, terá seu julgamento do 
tipo: Menor Preço (LOTE). 
 
2.2 –Aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos.  
 
2.2.1 –Definição do objeto a ser adquirido, através do presente: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

LOTE I – MATERIAL ODONTOLÓGICO 

01 

Amalgamadores Automáticos/cápsulas-para cápsulas pré 
dosadas- digital painel de comando de fácil acesso e visualização 
de todas funções do aparelho, variação do tempo de preparo de 0 
a 30 segundos, com precisão e repetibilidade  do tempo 
selecionado com certificado BPF (boas praticas de fabricação) 

04 Unidade 

02 

Fotopolimerizadoreshalógeno, tipo revólver-para resinas 
compostas, com comprimento de onda entre 450 e 480 nm, 
potencia máxima superior 500 mw/cn2, com temporizador de 10 
em 10, com indicação de temporizador por sinal sonoro, tempo de 
trabalho programável e com desligamento automático, conforme 
programação, com ponteira aultoclavável 

04 Unidade 

03 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 bandejas em 
alumínio, câmara em inox, com 03 programas de esterilização, 
digital, cor branca. 

06 Unidade 

04 

Conjunto Odontológico de Cadeira com oito movimentos, 
cabeceira bi-articulados, com estofamento azul marinho Komfort, 
equipo acoplado a cadeira com tampo de inox removível, seleção 
automática das pontas composto com seringa tríplice de bico 
giratório, removível e autoclavável, refletor com ajuste gradual na 
intensidade de 08.000 à 25.000 lux localizada no pedal da cadeira 
odontológica, braço em aço e movimento horizontal e vertical, 
terminal para micro motor , alta rotação , negatoscópio,  dois 
sugadores, com suctora rebatível, sistema de braço pneumático, 
pedal multifuncional joystick com temporizador de água na cuba e 
cuba de porcelana redonda e removível. Estrutura do conjunto 
constituída em tubo de aço, mangueiras arredondadas , seleção 
automática da ponta através de válvula pneumática, suctor 
automático ou similar. Fornecimento com instalação. 

04 Unidade 

05 
Conjunto de Canetas Odontológicas Autoclaváveis (Alta rotação 
com pushbuttom: Micro motor: Peça de mão reta e Contra 
Ângulo).  

04 Unidade 

06 
Mocho odontológico giratório com gás e 5 rodízios. Em 
poliuretano regulável de altura a gás e regulagem do encosto 
estofado na com azul marinho. 

04 Unidade 

07 
Compressores odontológicos isento de óleo (06 ³pés/minuti com 
170 litros de deslocamento c/ 02 cabeçotes, motor HP c/ 
reservatório para 29 litros). 

04 Unidade 

08 

Ultra Som Odontológico (PROFI), para profilaxia c/ jato 
bicarbonato, com regulagem de água no display, com ultra som 
de 30.000 hz, com min. 03 ponteiras de formato e funções 
diferentes, autoclaváveis, com 02 capas removíveis para 
autoclaváveis, filtro de ar com drenagem automática, recipiente 
para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura liza em epóxi na cor 
branca.  

04 Unidade 
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09 Alveolótomosluer retos, 15 cm em aço inox 10 Unidade 

10 Alveolótomosluer curvo, 15 cm em aço inox 10 Unidade 

11 Brunidor para amálgama nº 29 em aço inox 10 Unidade 

12 
Insersor para hidróxido de cálcio, duplo, curvo, confeccionado em 
aço inoxidável com corpo ranhurado para apoio digital e pontas 
ativas adequadas a função  

20 Unidade 

13 Espátula 7 confeccionado em aço inoxidável com corpo 
ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas a função 10 Unidade 

14 Espátula 24 confeccionado em aço inoxidável com corpo 
ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas a função  10 Unidade 

15 Curetas de gracey nº 13/14 em aço inox 10 Unidade 

16 Bandejas clínicas sem separação 20X30X1,5 cm em aço inox. 30 Unidade 

17 Brunidores simples nº. 33 em aço inox 10 Unidade 

18 
 
Cabos p/ bisturi nº. 3 em aço inox 10 Unidade 

19 Cabos p/ espelho bucal em aço inox tam. 25 10 Unidade 

20 Estojo inox c/ tampa sem furos 
 26X12X6 cm. 10 Unidade 

21 Condensadores para amálgama nº. 02. em aço inox 10 Unidade 

22 Condensadores em aço inox nº s03 10 Unidade 

23 Condensadores em aço inox nº. 04 12 Unidade 

24 Condensadores em aço inox nº. 05. 10 Unidade 

25 Curetas de gracey 7/8 em aço inox 10 Unidade 

26 Curetas de gracey 11/12 em aço inox  10 Unidade 

27 Curetas de gracey nº 5/6  em aço inox 10 Unidade 

28 Curetas Cirúrgicas Lucas. Nº 85 em aço inox 16 Unidade 

29 
Elevadores p/ raiz adulto alavanca tipo bandeira (jogo) 
odontológico em aço inox 10 Unidade 

30 Alavanca SELDIN reta (JOGO) em aço inox 08 Unidade 

31 Escavadores de dentina nº 05 em aço inox 16 Unidade 

32 Escavadores de dentina nº 11 e ½ em aço inox 08 Unidade 

33 Esculpidores hollemback n° 03 em aço inox 08 Unidade 

34 Curetas de gracey nº 17/18 em aço inox 08 Unidade 

35 Fórceps Adulto nº 150 em aço inox 08 Unidade 

36 Esculpidores hollemback nº 3S. em aço inox 08 Unidade 

37 Espátulas Inox nº 25. em aço inox 20 Unidade 

38 Espelhos odontológicos bucal em aço inox nº. 5 40 Unidade 

39 Fórceps adulto nº. 65 em aço inox. 10 Unidade 

40 Fórceps adulto nº. 68. em aço inox 10 Unidade 

41 Fórceps adulto nº. 151. em aço inox 10 Unidade 

42 Fórceps adulto nº. 18L  em aço inox 10 Unidade 

43 Fórceps adulto nº. 18R. em aço inox 10 Unidade 

44 Fórceps adulto nº. 17. em aço inox 10 Unidade 

45 Fórceps Adulto Chifre de Touro em aço inox 10 Unidade 

46 Potes Dapen vidro transparente. 10 Unidade 

47 Lamparinas uso odontológico em aço inox. 04 Unidade 

48 Limas ósseas em aço inox tipo Muller nº. 01. 10 Unidade 

49 Pinças hastead mosquito 12 cm. Reta. em aço inox 10 Unidade 

50 Pinças clínicas odontológicas em aço inox angulada 15 cm. 40 Unidade 

51 Placa de vidro comprimento 18 cm. Largura 14 cm. Espessura 10 
mm. 16 Unidade 

52 Porta agulhas mayohegar14 cm. em aço inox 10 Unidade 

53 Porta Agulha Mathieu14 cm em aço inox 10 Unidade 

54 Porta amalgama Inox. 10 Unidade 
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55 Porta matriz tipo Tofflermire uso odontológico. em aço inox 10 Unidade 

56 Seringas carpules dobráveis para anestesia. Em inox para 
tubetesdelidocaina sem ponteiras. 16 Unidade 

57 Sindesmótomo duplo nº 1 de uso odontológico. em aço inox 10 Unidade 

58 Sondas exploradoras inox nº. 5 cilíndrica.  20 Unidade 

59 Sondas periodontais milimetradas aço inox 14 cm. 16 Unidade 

60 Tesouras cirúrgicas retas pontas finas 15 cm aço inox. 10 Unidade 

61 Tesoura cirúrgica curva 14 cm aço inox Metzembaum. 16 Unidade 

62 Tesoura Íris reta pontas retas 11,5 cm aço inox. 10 Unidade 

63 Tesoura Íris curva 11,5 cm aço inox. 10 Unidade 

64 Tesoura Standard ref. RF. 15 cm. em aço inox 10 Unidade 

LOTEII – MATERIAL E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

01 
Microcomputador 4GB 750GB com monitor LCD 16 e 
estabilizador 300VA BV/115 v 04 TOM, teclado e mouse.  10 Unidade 

02 
Frigobar 120L cor branco 220 v, garantia de um ano, classificação 
A no Programa Nacional de Consumo de Energia. 04 Unidade 

03 
Mesa tipo escritório em MDF 1,20x0, 60 com tampo revestido de 
laminado melamínico alta pressão (texturizado fórmica) com 
espessura mínima de 0,7mm, 03 gavetas com chave na cor cinza 

10 Unidade 

04 Cadeiras tipo secretária giratória, com rodas, regulagem de 
altura, braço fixo, com estofado na cor azul  24 Unidade 

05 
Escada com dois degraus para maca, 0,40 x 040 m cromada, 
com degraus revestidos em material sintético antiderrapante 04 Unidade 

06 Foco c/ haste flexível cromada, base esmaltada com rodízios 04 Unidade 

07 

Esfigmomanômetro adulto – manômetro em carcaça de alumínio 
zinco, com pintura eletrostática resistentes a choque, riscos e 
descastes mostrador moderno de fácil leitura braçadeira em nylon 
ante alérgico, manômetro com 05 anos de garantia contra defeito 
de fabricação.  

20 Unidade 

08 

Estetoscópio em aço inox que permite 05 de ausculta diferente, 
(adulto com diafragma,pediátrico com diafragma, sino adulto, sino 
pediátrico e sino recém nascido), mangueiras em poliuretano com 
refinado acabamento em aveludado, com corpo auscultador 
metálico com acabamento cromado, mangueira Y em poliuretano, 
hastes em latão cromado, com exclusiva mola U em aço 
cromada, olivas acompanham 03 jogos com formas anatômicas. 

20 Unidade 

09 

Balança antropométrica adulto, mecânica 150 KG, estrutura em 
tubo e chapa de aço com base em ferro fundido, plataforma 40 x 
35 cm, com tapete ante aderente, régua de alumínio e aço 
cromado com divisão de 100g, capacidade de 2 kg a 150 kg- 
registro na ANVISA e certificada pelo INMETRO.  

02 Unidade 

10 
Mesa de instrumentais em aço inox, 2 níveis medindo 1,20cm de 
largura , com rodízios 04 Unidade 

11 
Carrinho de curativos, cromado, tampo e prateleira em aço inox, 
medindo 0,40 cm de largura x 0,80 de comprimento x 0,80 de 
altura com rodízios 

04 Unidade 

12 Recipiente para esterilização de instrumentais, em plástico, 1400 
ml, com tampa  04 Unidade 

13 Caixas térmica 60 litros com dreno, parte interna em poliestireno 
e polipropileno, com alça 04 Unidade 

14 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 bandejas em 
alumínio, câmara em inox, com 03 programas de esterilização, 
digital, cor branca. 

04 Unidade 

15 Balde com pedal 15 litros em inox 02 Unidade 

16 Banqueta giratória cromada com rodízio 02 Unidade 

17 
Armário tipo vitrine 2 portas 1,65 x 0,65x0,40, prateleira de vidro, 
fundo e teto de aço pintado em branco.  06 Unidade 

18 Lanterna clínica para exame ocular e orofaríngeo  06 Unidade 
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19 
Negatoscópio de parede 02 corpos, medidas: 0.70 X 0.50 X 0.10 
m, chapa de aço esmaltado,  acrílico branco leitoso, fixador de 
radiografias esmaltado, bivolt 127/220V por chave seletora.  

06 Unidade 

20 
Oftalmoscópio com otoscópio completo com 05 especulos, estojo 
funcionamento com 02 pilhas medias com cabo cromado e com 
10 lapadas de reservas. 

06 Unidade 

21 Cuba retangular inox com tampa 25X16X3cm 02 Unidade 

22 

Suporte para soro com base em tubos de aço inoxidável 
quadrado 40mm, com 04 rodízios de 02 polegadas diâmetro, 
haste com 04 ganchos em tubo de aço inoxidável, altura regulável 
por manipulo lateral, dimensões altura máxima 2,55 mt e altura 
min 1,10 mt 

02 Unidade 

23 
Glicosímetro com faixa de leitura,  com monitor,  liga e desliga 
automaticamente com estojo para transporte 08 Unidade 

24 Tesoura SIMS reta 14cm 20 cm em inox 02 Unidade 

25 Tesoura MAYO reta 14cm em aço inox 02 Unidade 

26 Porta agulhas MAYO HEGAR 14cm aço inox 04 Unidade 

27 Pinças halstead mosquito 12 cm reta 06 Unidade 

28 Pinças halstead mosquito 12 cm curva 12 Unidade 

29 Pinça kelli reta 14 em aço inox  12 Unidade 

30 Pinças pin meamurph16 cm 12 Unidade 

31 Pinças kocher reta 16 cm, aço inox 12 Unidade 

32 Pinças kocher curva 16 cm, aço inox  12 Unidade 

33 Pinças foersche   coração curva 18 cm, aço inox 12 Unidade 

34 Tambores médios em inox 20x18 04 Unidade 

35 Cubas redondas p/a assepsia 10cm 12 Unidade 

36 Cubas inox retangulares 25x16x3cm 12 Unidade 

37 Cubas rim 26 cm 12 Unidade 

38 Cubas redonda 16 cm, aço inox, 1000 ml para solução 12 Unidade 

LOTEIII – MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE MULHERES E CRIANÇAS 

01 
Mesa para exame ginecológicoem fórmica e porta coxas 
acolchoadas 180compx0,56largx0,80 altura com 03 gavetas e 01 
porta 

02 Unidade 

02 Esferômetro 28 cm em aço inox 02 Unidade 

03 
Espátula ginecológica de HAYRE em madeira com pontas 
arredondadas descartáveis, medindo 18 cm, embalagem com 500 
unidades.   

02 Unidade 

04 Estetoscópio de Pinard - 15 cm em alumínio  04 Unidade 

05 
Especulo Collin nº. 01  tamanho pequeno em aço inox, 
(90x30mm) autoclavável 20 Unidade 

06 Especulo Collin Médio nº. 02 tamanho médio (105x35mm), 
autoclavável 30 Unidade 

07 Especulo Collin Grande nº. 03, tamanho grande (115x40mm), 
autoclavável 10 Unidade 

08 
Braçadeiras para aparelho de pressão adulto em nylon, com 
velcron, com manguito e pêra 04 Unidade 

09 Fita métrica flexível inelástica, 1,5 m 02 Unidade 
10 Pinças cheron, 25cm 40 Unidade 
11 Pinças de Pozzi ou museaux 25cm 10 Unidade 
12 Frasco porta lâmina e lâmina de ponta fosca 40 Unidade 

13 
Berços em madeira, na cor branca 1,30 mt comp. X 0,70 cm, 
altura X 0,60 cm, grade lateral espaço Maximo de 6,5 cm. 20 Unidade 

14 

Camas hospitalares, cor branca, Dimensões (comp. x larg. x alt.): 
190 x 90 x 60 cm.Estrutura pintada; quadro em tubos 50 x 30 mm; 
leito articulável em chapa de aço; movimento acionado por 2 
manivelas romadas com roscas acopladas em ancais com 
rolamentos; rodízios com freios em diagonal; 

10 Unidade 
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15 
Balança pediátrica digital com capacidade de ate 15 KG, frações 
de 05 gramas, pés reguláveis em borracha sintéticas voltagem 
110/220 volts, bandeja 580 X 310 mm. 

04 Unidade 

16 Bebê conforto – cadeira até 13 Kg 20 Unidade 
17 Banheira 30 litros com suporte dobrável e trocador na cor azul. 20 Unidade 
18 Bomba para retirar leite materno 20 Unidade 

19 
Cadeira para refeição bebê com estrutura em tubo esmaltado, 
assento espumado, revestido de laminado plástico, com bandeja 
anatômica, cinto de segurança 3 (três) pontos, dobrável 

20 Unidade 

20 
Armário para roupa infantil com 04 portas, 02 gavetas, e cabideiro 
interno, todo em MDF branco, com medidas aproximadas de 1.82 
cm de altura, 90 cm largura e 46 cm de profundidade   

20 Unidade 

 
2.3 – Os produtos adquiridos através da presente licitação deverão ser obrigatoriamente de 
fabricação nacional.  
 
2.4 – O período mínimo de garantia para os produtos adquiridos através da presente licitação não 
poderá ser inferior a 01 (um) ano. 
 
2.5 –Os fabricantes dos produtos adquiridos através da presente licitação, quando for o caso, 
deverão possuir ponto de assistência técnica autorizada, localizada no município de Goiânia ou na 
Região Metropolitana da Capital do Estado de Goiás 
 
2.6 –Dúvidas sobre as especificações dos objetos NÃO serão sanadas no chat, local que 
proporciona a comunicação entre pregoeiro e licitantes. Todas as informações sobre as 
especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas com a Sra. Renata Silva Batista, pelo 
telefone (62) 3201-2994/8418-0774, em horário de expediente.  
 

3 – DA ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
 
3.1 – Todos os serviços de entrega, montagem e instalação deverão estar inclusos na proposta sem 
quaisquer ônus para a SAPEJUS. 
 
3.2 – Os produtos deverão ser entregues, montados e instalados,acompanhados dos respectivos 
manuais do usuário, redigidos em língua portuguesa, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia 
ou outro local a ser indicado pela Gerência de Assistência Biopsicossocial, quando necessário, 
situada a BR 153 km 1.292 Área Industrial, Aparecida de Goiânia – GO, somente em dias úteis, entre 
08h00 e 16h00. 
 
3.3 – A entrega, montagem e instalação dos materiais será imediata (única), devido ao cronograma 
de execução do projeto, sendo que entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após 
a emissão da nota de empenho e solicitação da Gerência de Assistência Biopsicossocial. 
 
3.4 – A contratada deverá, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar data e 
horário para a entrega, montagem e instalação do material, de segunda a sexta-feira entre 8h e 16h, 
na Gerência de Assistência Biopsicossocial, pelo telefone (62) 32011366/84180774. 
 
3.5 – O servidor responsável pelo recebimento executará a verificação e/ou fiscalização na entrega, 
montagem e instalação registrando todas as ocorrências e as deficiências em relatório, cuja cópia 
será encaminhada à empresa contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 
 
3.6 – Os materiais da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega, montagem e instalação no local e endereço indicados neste Termo de 
Referência, a fim de se verificar o atendimento às especificações e quantidades. 
 
3.7 – Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com exigências editalícias, a 
contratada deverá substituir ou complementar o material em questão, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis.  
 
3.8 – O recebimento dos objetos dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data do recebimento provisório do(s) produto(s) uma vez verificado o atendimento 
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integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo, 
recibo, ou outro documento equivalente, firmado pela Comissão de recebimento da SAPEJUS. 
 
3.9 – Após a entrega, montagem e instalação constatadas inconformidades nos objetos, os mesmos 
serão substituídos por um conforme, sem direito a ressarcimento à Contratada e sem ônus à 
Administração. 
 
3.10 – Na hipótese de substituição, complementação de quantidade ou de partes, a Contratada 
deverá fazê-la em conformidade com a indicação da SAPEJUS, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 
 
3.11 – Os bens deverão ser entregues contendo as indicações de modelo/marca, fabricante, 
instruções de uso, a data de fabricação, o prazo de garantia e serão atestados 
provisoriamente/definitivamente. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 – A Contratada, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar, montar 
e instalar os objetos, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas. 
 
4.2– Será de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com 
tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente 
sobre o objeto adjudicado. 
 
4.3–Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento do objeto. 
 
4.4–Permitirà SAPEJUS, a fiscalização daentrega, montagem e instalaçãoque estiver sendo 
executada, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 
podendo os mesmos sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de 
material que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem 
contra a segurança dos usuários ou terceiros. 
 
4.5–Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da legislação vigente. 
 
4.6–Solucionarquaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos fornecidos. 
 
4.7 – Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer 
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para o 
CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades. 
 
4.8 –Responsabilizar-se por quaisquer danos que porventura, possam advir aos servidores públicos 
da SAPEJUS, aos reeducandos e a terceiros, em virtude da má qualidade do objeto licitado. 
 
4.9 – Não subcontratar o objeto. 
 
4.10– Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital, bem como seus anexos. 
 
4.10– Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital, bem como seus anexos. 
 
4.11 - Se responsabilizar pela qualidade, quantidade e segurança dos objetos ofertados, não 
podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do 
Edital. 
 
4.12 – Abster-sede veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
desta aquisição, sem prévia autorização da SAPEJUS. 
 
4.13– Prestaresclarecimentos à SAPEJUS sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados 
que a envolvam independentemente de solicitação. 
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4.14 – A(s) empresa(s) vencedora(s) se responsabilizará(ão) pela qualidade, quantidade e segurança 
dos materiais ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação 
do mesmo às exigências do instrumento convocatório. 
 
4.15 – Dispensar, impreterivelmente, no curso do fornecimento dos produtos, um ótimo tratamento 
cordial e eficiente aos usuários. 
 
4.16 – Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto deste pregão. 
 
4.17 – Os produtos, objeto do presente certame, além das especificações constantes neste termo, 
deverão atender a legislação pertinente, inclusive normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e/ou do INMETRO referentes ao objeto, conforme Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1 – Disponibilizar local adequado para o recebimento dos objetos. 
 
5.2–Fornecera qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
vencedora, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se 
ocorrer. 
 
5.3– Fiscalizar e inspecionar os objetos entregues, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem 
ao definido. 
 
5.4– Nomearrepresentante, nos termos doart. 51 daLei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 
2012, para acompanhar, fiscalizar,certificar-se da conformidade do objeto a ser executado pela 
Contratada, nos aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as irregularidades 
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas; 
 
5.5 –Aplicarmulta, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das 
cláusulas estabelecidas no Edital. 
 
5.6 – Efetuaro pagamento com pontualidade, consoante às condições definidas no instrumento 
contratual. 
 
5.7 – Exigir, a qualquer tempo, a substituição de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou 
prejudiciais. 
 
5.8–Expedir, por escrito, as comunicações dirigidas à CONTRATADA. 
 
5.9 – Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento dos produtos, fixando prazos para sua correção. 
 
6 – DOS PRAZOS 
 
6.4 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer à Gerência de Planejamento e Finanças/SAPEJUS, para dar o aceite na Nota de 
Empenho ou para assinar o termo de instrumento equivalente. 
 
6.5 - A declaração da validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 
dos trabalhos licitatórios. 
 
6.6 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização da Nota 
Fiscal/Fatura, diretamente na Gerência de Planejamento e Finanças/SAPEJUS, devidamente 
atestada pelo gestor do contrato. 
 
6.6.1 – O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 
recebimento. 
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6.6.2 – Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SAPEJUS é13.199.944/0001-
81. 
 
6.7 – O início da execução do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o 
recebimento da nota de empenho. 
 
7 – OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO OBJETO SÃO CLASSIFICADOS DA 
SEGUINTE FORMA: 
 
Sequencial: 068 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

 Unidade Orçamentária 5901 Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – SAPEJUS 
 Função 14 Direitos da Cidadania 
Sub-função 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

 Programa 1113 Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no 
Sistema de Execução 

 Ação 2134 Promoção da Assistência Biopsicossocial 
 Grupo de Despesa  04 Investimentos 
 Fonte 00 Receitas Ordinárias 
 Natureza de Despesa 4.04.90.52.24 Mobiliário em Geral 
 
Sequencial: 069 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 
DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

 Unidade Orçamentária 5901 Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – SAPEJUS 
 Função 14 Direitos da Cidadania 
Sub-função 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

 Programa 1113 Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no 
Sistema de Execução 

 Ação 2134 Promoção da Assistência Biopsicossocial 
 Grupo de Despesa  04 Investimentos 
 Fonte 80 Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais 

 Natureza de Despesa 
4.04.90.52.22 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 
4.04.90.52.24 Mobiliário em Geral 

 4.04.90.52.11 Equipamentos de Processamentode Dados 
 4.04.90.52.08 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos 
 4.04.90.52.07 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Hospitalares 
 4.04.90.52.06 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Odontológicos 
 
8 –DO FORO 
 
8.1 – A interpretação e aplicação dos termos dessa aquisição serão regidas pelas leis brasileiras e o 
foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, terá competência sobre qualquer controvérsia 
resultante deste certame, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
Gerência deAssistência Biopsicossocialda SAPEJUS, Goiânia-Go, aos 07 dias do mês de 
novembro de 2013. 

 
 
 

Renata Silva Batista 
Gerente de Assistência Biopsicossocial  

 
 



 

Gerência de Licitações e Contratos 

Avenida 1ª Radial, nº. 586, Bloco 01, 2º andar, Setor Pedro Ludovico Goiânia – Goiás CEP: 74820-900 

Telefone: (0**62) 3201-6044 Fax: (0**62) 3201-6010 E-mail: gelic.sapejus@gmail.com 

26

ANEXO II  
 

Pregão Eletrônico nº. 022/2013 – SAPEJUS 
Processo n.º. 201300037000128 

 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS ESTIMADOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

LOTE I – MATERIAL ODONTOLÓGICO 

01 

Amalgamadores Automáticos/cápsulas-para 
cápsulas pré dosadas- digital painel de comando 
de fácil acesso e visualização de todas funções 
do aparelho, variação do tempo de preparo de 0 a 
30 segundos, com precisão e repetibilidade  do 
tempo selecionado com certificado BPF (boas 
praticas de fabricação) 

04 Unidade 818,67 3.274,68 

02 

Fotopolimerizadoreshalógeno, tipo revólver-  para 
resinas compostas, com comprimento de onda 
entre 450 e 480 nm, potencia máxima superior 
500 mw/cn2, com temporizador de 10 em 10, com 
indicação de temporizador por sinal sonoro, 
tempo de trabalho programável e com 
desligamento automático, conforme programação, 
com ponteira aultoclavável 

04 Unidade 1.037,33 4.149,32 

03 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 
bandejas em alumínio, câmara em inox, com 03 
programas de esterilização, digital, cor branca. 

06 Unidade 4.472,00 26.832,00 

04 

Conjunto Odontológico de Cadeira com oito 
movimentos, cabeceira bi-articulados, com 
estofamento azul marinho Komfort, equipo 
acoplado a cadeira com tampo de inox removível, 
seleção automática das pontas composto com 
seringa tríplice de bico giratório, removível e 
autoclavável, refletor com ajuste gradual na 
intensidade de 08.000 à 25.000 lux localizada no 
pedal da cadeira odontológica, braço em aço e 
movimento horizontal e vertical, terminal para 
micro motor , alta rotação , negatoscópio,  dois 
sugadores, com suctora rebatível, sistema de 
braço pneumático, pedal multifuncional joystick 
com temporizador de água na cuba e cuba de 
porcelana redonda e removível. Estrutura do 
conjunto constituída em tubo de aço, mangueiras 
arredondadas , seleção automática da ponta 
através de válvula pneumática, suctor automático 
ou similar. Fornecimento com instalação. 

04 Unidade 25.286,67 101.146,68 

05 
Conjunto de Canetas Odontológicas 
Autoclaváveis (Alta rotação com pushbuttom: 
Micro motor: Peça de mão reta e Contra Ângulo).  

04 Unidade 787,67 3.150,68 

06 

Mocho odontológico giratório com gás e 5 
rodízios. Em poliuretano regulável de altura a gás 
e regulagem do encosto estofado na com azul 
marinho. 

04 Unidade 307,47 1.229,88 

07 

Compressores odontológicos isento de óleo (06 
³pés/minuti com 170 litros de deslocamento c/ 02 
cabeçotes, motor HP c/ reservatório para 29 
litros). 

04 Unidade 2.400,67 9.602,68 

08 Ultra Som Odontológico (PROFI), para profilaxia 
c/ jato bicarbonato, com regulagem de água no 

04 Unidade 3.186,69 12.746,76 
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display, com ultra som de 30.000 hz, com min. 03 
ponteiras de formato e funções diferentes, 
autoclaváveis, com 02 capas removíveis para 
autoclaváveis, filtro de ar com drenagem 
automática, recipiente para bicarbonato de fácil 
limpeza. Pintura liza em epóxi na cor branca.  

09 Alveolótomosluer retos, 15 cm em aço inox 10 Unidade 65,20 652,00 
10 Alveolótomosluer curvo, 15 cm em aço inox 10 Unidade 36,06 360,60 
11 Brunidor para amálgama nº 29 em aço inox 10 Unidade 3,27 32,70 

12 

Insersor para hidróxido de cálcio, duplo, curvo, 
confeccionado em aço inoxidável com corpo 
ranhurado para apoio digital e pontas ativas 
adequadas a função  

20 Unidade 6,09 121,80 

13 
Espátula 7 confeccionado em aço inoxidável com 
corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas 
adequadas a função 

10 Unidade 4,35 43,50 

14 
Espátula 24 confeccionado em aço inoxidável 
com corpo ranhurado para apoio digital e pontas 
ativas adequadas a função  

10 Unidade 4,35 43,50 

15 Curetas de gracey nº 13/14 em aço inox 10 Unidade 69,73 697,30 

16 Bandejas clínicas sem separação 20X30X1,5 cm 
em aço inox. 30 Unidade 12,35 370,50 

17 Brunidores simples nº. 33 em aço inox 10 Unidade 3,27 32,70 

18  
Cabos p/ bisturi nº. 3 em aço inox 10 Unidade 8,39 83,90 

19 Cabos p/ espelho bucal em aço inox tam. 25 10 Unidade 2,18 21,80 

20 Estojo inox c/ tampa sem furos 
 26X12X6 cm. 10 Unidade 196,88 1.968,80 

21 Condensadores para amálgama nº. 02. em aço 
inox 10 Unidade 6,42 64,20 

22 Condensadores em aço inox nº s03 10 Unidade 6,42 64,20 
23 Condensadores em aço inox nº. 04 12 Unidade 6,42 77,04 
24 Condensadores em aço inox nº. 05. 10 Unidade 6,42 64,20 
25 Curetas de gracey 7/8 em aço inox 10 Unidade 38,93 389,30 
26 Curetas de gracey 11/12 em aço inox  10 Unidade 38,93 389,30 
27 Curetas de gracey nº 5/6  em aço inox 10 Unidade 38,93 389,30 
28 Curetas Cirúrgicas Lucas. Nº 85 em aço inox 16 Unidade 13,24 211,84 

29 Elevadores p/ raiz adulto alavanca tipo bandeira 
(jogo) odontológico em aço inox 10 Unidade 77,39 773,90 

30 Alavanca SELDIN reta (JOGO) em aço inox 08 Unidade 77,39 619,12 
31 Escavadores de dentina nº 05 em aço inox 16 Unidade 6,42 102,72 
32 Escavadores de dentina nº 11 e ½ em aço inox 08 Unidade 6,42 51,36 
33 Esculpidores hollemback n° 03 em aço inox 08 Unidade 6,42 51,36 
34 Curetas de gracey nº 17/18 em aço inox 08 Unidade 76,73 613,84 
35 Fórceps Adulto nº 150 em aço inox 08 Unidade 31,00 248,00 
36 Esculpidores hollemback nº 3S. em aço inox 08 Unidade 6,42 51,36 
37 Espátulas Inox nº 25. em aço inox 20 Unidade 5,50 110,00 
38 Espelhos odontológicos bucal em aço inox nº. 5 40 Unidade 5,01 200,40 
39 Fórceps adulto nº. 65 em aço inox. 10 Unidade 31,00 310,00 
40 Fórceps adulto nº. 68. em aço inox 10 Unidade 31,00 310,00 
41 Fórceps adulto nº. 151. em aço inox 10 Unidade 55,01 550,10 
42 Fórceps adulto nº. 18L  em aço inox 10 Unidade 31,00 310,00 
43 Fórceps adulto nº. 18R. em aço inox 10 Unidade 31,00 310,00 
44 Fórceps adulto nº. 17. em aço inox 10 Unidade 31,00 310,00 
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45 Fórceps Adulto Chifre de Touro em aço inox 10 Unidade 55,01 550,10 
46 Potes Dapen vidro transparente. 10 Unidade 1,77 17,70 
47 Lamparinas uso odontológico em aço inox. 04 Unidade 39,87 159,48 
48 Limas ósseas em aço inox tipo Muller nº. 01. 10 Unidade 36,79 367,90 

49 Pinças hastead mosquito 12 cm. Reta. em aço 
inox 10 Unidade 37,30 373,00 

50 Pinças clínicas odontológicas em aço inox 
angulada 15 cm. 40 Unidade 4,62 184,80 

51 Placa de vidro comprimento 18 cm. Largura 14 
cm. Espessura 10 mm. 16 Unidade 3,40 54,40 

52 Porta agulhas mayohegar14 cm. em aço inox 10 Unidade 13,61 136,10 
53 Porta Agulha Mathieu14 cm em aço inox 10 Unidade 45,46 454,60 
54 Porta amalgama Inox. 10 Unidade 36,99 369,90 

55 Porta matriz tipo Tofflermire uso odontológico. em 
aço inox 10 Unidade 31,40 314,00 

56 Seringas carpules dobráveis para anestesia. Em 
inox para tubetesdelidocaina sem ponteiras. 16 Unidade 14,97 239,52 

57 Sindesmótomo duplo nº 1 de uso odontológico. 
em aço inox 10 Unidade 5,30 53,00 

58 Sondas exploradoras inox nº. 5 cilíndrica.  20 Unidade 2,99 59,80 

59 Sondas periodontais milimetradas aço inox 14 
cm. 16 Unidade 24,60 393,60 

60 Tesouras cirúrgicas retas pontas finas 15 cm aço 
inox. 10 Unidade 24,52 245,20 

61 Tesoura cirúrgica curva 14 cm aço inox 
Metzembaum. 16 Unidade 31,16 498,56 

62 Tesoura Íris reta pontas retas 11,5 cm aço inox. 10 Unidade 165,21 1.652,10 
63 Tesoura Íris curva 11,5 cm aço inox. 10 Unidade 165,21 1.652,10 
64 Tesoura Standard ref. RF. 15 cm. em aço inox 10 Unidade 17,33 173,30 

TOTAL 181.082,48 

LOTE II – MATERIAL E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

01 
Microcomputador 4GB 750GB com monitor LCD 
16 e estabilizador 300VA BV/115 v 04 TOM, 
teclado e mouse.  

10 Unidade 1.682,63 16.826,30 

02 
Frigobar 120L cor branco 220 v, garantia de um 
ano, classificação A no Programa Nacional de 
Consumo de Energia. 

04 Unidade 811,00 3.244,00 

03 

Mesa tipo escritório em MDF 1,20x0, 60 com 
tampo revestido de laminado melamínico alta 
pressão (texturizado fórmica) com espessura 
mínima de 0,7mm, 03 gavetas com chave na cor 
cinza 

10 Unidade 617,23 6.172,30 

04 
Cadeiras tipo secretária giratória, com rodas, 
regulagem de altura, braço fixo, com estofado na 
cor azul  

24 Unidade 189,05 4.537,20 

05 
Escada com dois degraus para maca, 0,40 x 040 
m cromada, com degraus revestidos em material 
sintético antiderrapante 

04 Unidade 190,37 761,48 

06 Foco c/ haste flexível cromada, base esmaltada 
com rodízios 04 Unidade 710,32 2.841,28 

07 

Esfigmomanômetro adulto – manômetro em 
carcaça de alumínio zinco, com pintura 
eletrostática resistentes a choque, riscos e 
descastes mostrador moderno de fácil leitura 
braçadeira em nylon ante alérgico, manômetro 
com 05 anos de garantia contra defeito de 

20 Unidade 119,72 2.394,40 
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fabricação.  

08 

Estetoscópio em aço inox que permite 05 de 
ausculta diferente, (adulto com 
diafragma,pediátrico com diafragma, sino adulto, 
sino pediátrico e sino recém nascido), mangueiras 
em poliuretano com refinado acabamento em 
aveludado, com corpo auscultador metálico com 
acabamento cromado, mangueira Y em 
poliuretano, hastes em latão cromado, com 
exclusiva mola U em aço cromada, olivas 
acompanham 03 jogos com formas anatômicas. 

20 Unidade 39,14 782,80 

09 

Balança antropométrica adulto, mecânica 150 
KG, estrutura em tubo e chapa de aço com base 
em ferro fundido, plataforma 40 x 35 cm, com 
tapete ante aderente, régua de alumínio e aço 
cromado com divisão de 100g, capacidade de 2 
kg a 150 kg- registro na ANVISA e certificada pelo 
INMETRO.  

02 Unidade 1.028,48 2.056,96 

10 Mesa de instrumentais em aço inox, 2 níveis 
medindo 1,20cm de largura , com rodízios 04 Unidade 306,67 1.226,68 

11 

Carrinho de curativos, cromado, tampo e 
prateleira em aço inox, medindo 0,40 cm de 
largura x 0,80 de comprimento x 0,80 de altura 
com rodízios 

04 Unidade 500,00 2.000,00 

12 Recipiente para esterilização de instrumentais, 
em plástico, 1400 ml, com tampa  04 Unidade 56,67 226,68 

13 Caixas térmica 60 litros com dreno, parte interna 
em poliestireno e polipropileno, com alça 04 Unidade 236,67 946,68 

14 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 
bandejas em alumínio, câmara em inox, com 03 
programas de esterilização, digital, cor branca. 

04 Unidade 4.373,01 17.492,04 

15 Balde com pedal 15 litros em inox 02 Unidade 204,80 409,60 
16 Banqueta giratória cromada com rodízio 02 Unidade 369,33 738,66 

17 
Armário tipo vitrine 2 portas 1,65 x 0,65x0,40, 
prateleira de vidro, fundo e teto de aço pintado 
em branco.  

06 Unidade 818,33 4.909,98 

18 Lanterna clínica para exame ocular e orofaríngeo  06 Unidade 101,67 610,02 

19 

Negatoscópio de parede 02 corpos, medidas: 
0.70 X 0.50 X 0.10 m, chapa de aço esmaltado,  
acrílico branco leitoso, fixador de radiografias 
esmaltado, bivolt 127/220V por chave seletora.  

06 Unidade 533,33 3.199,98 

20 

Oftalmoscópio com otoscópio completo com 05 
especulos, estojo funcionamento com 02 pilhas 
medias com cabo cromado e com 10 lapadas de 
reservas. 

06 Unidade 602,82 3.616,92 

21 Cuba retangular inox com tampa 25X16X3cm 02 Unidade 176,67 353,34 

22 

Suporte para soro com base em tubos de aço 
inoxidável quadrado 40mm, com 04 rodízios de 
02 polegadas diâmetro, haste com 04 ganchos 
em tubo de aço inoxidável, altura regulável por 
manipulo lateral, dimensões altura máxima 2,55 
mt e altura min 1,10 mt 

02 Unidade 165,00 330,00 

23 
Glicosímetro com faixa de leitura,  com monitor,  
liga e desliga automaticamente com estojo para 
transporte 

08 Unidade 108,00 864,00 

24 Tesoura SIMS reta 14cm 20 cm em inox 02 Unidade 31,33 62,66 
25 Tesoura MAYO reta 14cm em aço inox 02 Unidade 31,46 62,92 
26 Porta agulhas MAYO HEGAR 14cm aço inox 04 Unidade 13,61 54,44 
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27 Pinças halstead mosquito 12 cm reta 06 Unidade 18,57 111,42 
28 Pinças halstead mosquito 12 cm curva 12 Unidade 16,33 195,96 
29 Pinça kelli reta 14 em aço inox  12 Unidade 17,57 210,84 
30 Pinças pin meamurph16 cm 12 Unidade 22,00 264,00 
31 Pinças kocher reta 16 cm, aço inox 12 Unidade 25,25 303,00 
32 Pinças kocher curva 16 cm, aço inox  12 Unidade 25,25 303,00 
33 Pinças foersche   coração curva 18 cm, aço inox 12 Unidade 52,33 627,96 
34 Tambores médios em inox 20x18 04 Unidade 90,67 362,68 
35 Cubas redondas p/a assepsia 10cm 12 Unidade 21,33 255,96 
36 Cubas inox retangulares 25x16x3cm 12 Unidade 54,67 656,04 
37 Cubas rim 26 cm 12 Unidade 43,33 519,96 

38 Cubas redonda 16 cm, aço inox, 1000 ml para 
solução 

12 Unidade 14,00 168,00 

TOTAL 80.700,14 

LOTE III – MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE MULHERES E CRIANÇAS 

01 
Mesa para exame ginecológico  em fórmica e 
porta coxas acolchoadas 180compx0,56largx0,80 
altura com 03 gavetas e 01 porta 

02 Unidade 2.588,34 5.176,68 

02 Esferômetro 28 cm em aço inox 02 Unidade 54,30 108,60 

03 
Espátula ginecológica de HAYRE em madeira 
com pontas arredondadas descartáveis, medindo 
18 cm, embalagem com 500 unidades.   

02 Unidade 8,09 16,18 

04 Estetoscópio de Pinard - 15 cm em alumínio  04 Unidade 8,01 32,04 

05 Especulo Collin nº. 01  tamanho pequeno em aço 
inox, (90x30mm) autoclavável 20 Unidade 50,00 1.000,00 

06 Especulo Collin Médio nº. 02 tamanho médio 
(105x35mm), autoclavável 30 Unidade 50,00 1.500,00 

07 Especulo Collin Grande nº. 03, tamanho grande 
(115x40mm), autoclavável 10 Unidade 50,00 500,00 

08 Braçadeiras para aparelho de pressão adulto em 
nylon, com velcron, com manguito e pêra 04 Unidade 27,65 110,60 

09 Fita métrica flexível inelástica, 1,5 m 02 Unidade 5,75 11,50 

10 Pinças cheron, 25cm 40 Unidade 54,87 2.194,80 

11 Pinças de Pozzi ou museaux 25cm 10 Unidade 57,35 573,50 
12 Frasco porta lâmina e lâmina de ponta fosca 40 Unidade 0,75 30,00 

13 
Berços em madeira, na cor branca 1,30 mt comp. 
X 0,70 cm, altura X 0,60 cm, grade lateral espaço 
Maximo de 6,5 cm. 

20 Unidade 295,00 5.900,00 

14 

Camas hospitalares, cor branca, Dimensões 
(comp. x larg. x alt.): 190 x 90 x 60 cm.Estrutura 
pintada; quadro em tubos 50 x 30 mm; leito 
articulável em chapa de aço; movimento acionado 
por 2 manivelas romadas com roscas acopladas 
em ancais com rolamentos; rodízios com freios 
em diagonal; 

10 Unidade 505,28 5.052,80 

15 

Balança pediátrica digital com capacidade de ate 
15 KG, frações de 05 gramas, pés reguláveis em 
borracha sintéticas voltagem 110/220 volts, 
bandeja 580 X 310 mm. 

04 Unidade 774,78 3.099,12 

16 Bebê conforto – cadeira até 13 Kg 20 Unidade 360,33 7.206,60 

17 Banheira 30 litros com suporte dobrável e 
trocador na cor azul. 20 Unidade 224,67 4.493,40 

18 Bomba para retirar leite materno 20 Unidade 26,17 523,40 
19 Cadeira para refeição bebê com estrutura em 20 Unidade 185,00 3.700,00 
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tubo esmaltado, assento espumado, revestido de 
laminado plástico, com bandeja anatômica, cinto 
de segurança 3 (três) pontos, dobrável 

20 

Armário para roupa infantil com 04 portas, 02 
gavetas, e cabideiro interno, todo em MDF 
branco, com medidas aproximadas de 1.82 cm de 
altura, 90 cm largura e 46 cm de profundidade   

20 Unidade 759,33 15.186,60 

TOTAL 56.415,82 

TOTAL GERAL 318.198,44 
 

Gerência de Licitações e Contratos da SAPEJUS, Goiânia-Go, aos 07 dias do mês de novembro 
2013. 

 
 
 
 

Adnilson Ribeiro da Silva  
Pregoeiro/SAPEJUS 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2013 – SAPEJUS 
PROCESSO N.º 201300037000128 

 
CONTRATO Nº. ______ /201x - SAPEJUS 

 

(MINUTA) 
 

Contrato deAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “APARELAMENTO DE 
REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-
INFANTIL NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE 
GOIÁS”que entre si celebram o ESTADO DE GOIÀS, com a 
interveniência daSecretaria de Estado da Administração 
Penitenciária e Justiça, e a empresa 
______________________, nas condições que se seguem.  
 
 
DO CONTRATANTE 

 
ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
01.409.580/0001-38, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Alexandre 
Eduardo Felipe Tocantins, inscrito na OAB/GO sob o n° 14.800, com poderes conferidos nos termos 
do §2, do art. 47, da Lei Complementar 58/06, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, transformada pela Lei n° 18.056, de 24 de junho 
de 2013, CNPJ nº. 13.199.944/0001-81, com endereço na Avenida 1ª Radial, nº 586, Bloco 01, 2º 
Andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – Goiás – CEP: 74.820-900, neste ato representada por seu 
Secretário, Edemundo Dias de Oliveira Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
Capital, portador da Carteira de Identidade nº. 626.140 – SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
125.498.781-91, nomeado para o Cargo pelo Decreto de 15 de julho de 2013. 
 

DA CONTRATADA 
 
_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
___________________________, com sede na ____________________________, na Cidade de 
_____________, Estado de _______________, neste ato representada por 
____________________, Cédula de Identidade n° __________________, e CPF/MF n° 
______________, residente e domiciliado no _______________, na Cidade de ____________, 
Estado de ____________. 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
Este contrato decorre do procedimento licitatório realizado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 022/2013 - SAPEJUS, objeto do Processo Administrativo nº. 201300037000128.O referido ajuste 
será regido pelas disposições da Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012, Decreto 
Estadual nº. 7.468, de 20 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº. 7.466, de 18 de outubro de 2011, 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 
23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O presente instrumento contratual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “APARELAMENTO 
DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO SISTEMA PRISIONAL 
DO ESTADO DE GOIÁS”,de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos e 
Proposta Comercial da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, O CONTRATANTE SE 
COMPROMETE A: 
 
Parágrafo 1º– Disponibilizar local adequado para o recebimento dos objetos. 

 
Parágrafo 2º-Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da vencedora, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se 
ocorrer. 
 
Parágrafo 3º- Fiscalizar e inspecionar os objetos entregues, podendo rejeitá-los, quando estes não 
atenderem ao definido. 
 
Parágrafo 4º- Nomear representante, nos termos doart. 51 daLei Estadual nº. 17.928, de 27 de 
dezembro de 2012, para acompanhar, fiscalizar,certificar-se da conformidade do objeto a ser 
executado pela Contratada, nos aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as 
irregularidades detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas; 
 
Parágrafo 5º-Aplicarmulta, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das 
cláusulas estabelecidas no Edital. 
 
Parágrafo 6º- Efetuar o pagamento com pontualidade, consoante às condições definidas no 
instrumento contratual.  
 
Parágrafo 7º– Exigir, a qualquer tempo, a substituição de produtos que julgar insuficientes, 
inadequados ou prejudiciais. 
 
Parágrafo 8º- Expedir, por escrito, as comunicações dirigidas à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATADA SE 
COMPROMETE A: 
 
Parágrafo 1º– A Contratada, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e 
entregar, montar e instalar os objetos, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades 
estipuladas. 
 
Parágrafo 2º- Será de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, e ainda 
as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e 
indiretamente sobre o objeto adjudicado. 
 
Parágrafo 3º- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento do objeto. 
 
Parágrafo 4º- Permitir à SAPEJUS, a fiscalizaçãoda entrega, montagem e instalação que estiver 
sendo executada, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas, podendo os mesmos sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou 
fornecimento de material que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, 
ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros. 
 
Parágrafo 5º- Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da legislação 
vigente. 
 
Parágrafo 6º- Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos fornecidos. 
 
Parágrafo 7º– Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer 
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para o 
CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades. 
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Parágrafo 8º–Responsabilizar-se por quaisquer danos que porventura, possam advir aos servidores 
públicos da SAPEJUS, aos reeducandos e a terceiros, em virtude da má qualidade do objeto licitado. 
 
Parágrafo 9º– Não subcontratar o objeto. 
 
Parágrafo 10º - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório, bem como seus anexos. 
 
Parágrafo 11º - Se responsabilizar pela qualidade, quantidade e segurança dos objetos ofertados, 
não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências 
do Edital. 
 
Parágrafo 12º -Abster-sede veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta aquisição, sem prévia autorização da SAPEJUS. 
 
Parágrafo 13º - Prestaresclarecimentos à SAPEJUS sobre eventuais atos ou fatos desabonadores 
noticiados que a envolvam independentemente de solicitação. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS E PRAZO DE ENTREGA 
 
Parágrafo 1º - Os produtos deverão ser entregues no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia 
ou outro local a ser indicado pela Gerência de Assistência Biopsicossocial, quando necessário, 
situada a BR 153 km 1.292 Área Industrial, Aparecida de Goiânia – GO, somente em dias úteis, entre 
08h00 e 16h00. 
 
Parágrafo 2º–A entrega, montagem e instalação dos materiais será imediata (única), devido ao 
cronograma de execução do projeto, sendo que a mesma deverá ocorrer no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, após a emissão da nota de empenho e solicitação da Gerência de Assistência 
Biopsicossocial. 
 
Parágrafo 3º– Todos os serviços de entrega, montagem e instalação deverão estar inclusos na 
proposta sem quaisquer ônus para a SAPEJUS. 
 
Parágrafo 4º– A contratada deverá, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar 
data e horário para a entrega, montagem e instalação do material, de segunda a sexta-feira entre 8h 
e 16h, na Gerência de Assistência Biopsicossocial, pelo telefone (62) 32011366/84180774. 
 
Parágrafo 5º– Oservidor responsável pelo recebimento executará a verificação e/ou fiscalização na 
entrega, montagem e instalação registrando todas as ocorrências e as deficiências em relatório, cuja 
cópia será encaminhada à empresa contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 
 
Parágrafo 6º– Os materiais da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) 
dias úteis, contados da data da entrega, montagem e instalação no local e endereço indicados neste 
Termo de Referência, a fim de se verificar o atendimento às especificações e quantidades. 
 
Parágrafo 7º– Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com exigências 
editalícias, a contratada deverá substituir ou complementar o material em questão, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis.  
 
Parágrafo 8º– O recebimento dos objetos dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data do recebimento provisório do(s) produto(s) uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo, 
recibo, ou outro documento equivalente, firmado pela Comissão de recebimento da SAPEJUS. 
 
Parágrafo 9º– Após a entrega, montagem e instalação constatadas inconformidades nos objetos, os 
mesmos serão substituídos por um conforme, sem direito a ressarcimento à Contratada e sem ônus à 
Administração. 
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Parágrafo 10º– Na hipótese de substituição, complementação de quantidade ou de partes, a 
Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da SAPEJUS, no prazo máximo de 02 
(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 
 
Parágrafo 11– Osbens deverão ser entregues contendo as indicações de modelo/marca, fabricante, 
instruções de uso, a data de fabricação, o prazo de garantia e serão atestados 
provisoriamente/definitivamente. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Parágrafo 1º –O preço global estimado do presente Contrato é de R$ _____________ 
(_______________ reais). 
 
Parágrafo 2º –Os preços contratados, de acordo com a Proposta de Preços da CONTRATADA são: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

LOTE I – MATERIAL ODONTOLÓGICO 

01 

Amalgamadores Automáticos/cápsulas-para 
cápsulas pré dosadas- digital painel de comando 
de fácil acesso e visualização de todas funções 
do aparelho, variação do tempo de preparo de 0 a 
30 segundos, com precisão e repetibilidade  do 
tempo selecionado com certificado BPF (boas 
praticas de fabricação) 

04 Unidade   

02 

Fotopolimerizadoreshalógeno, tipo revólver-  para 
resinas compostas, com comprimento de onda 
entre 450 e 480 nm, potencia máxima superior 
500 mw/cn2, com temporizador de 10 em 10, com 
indicação de temporizador por sinal sonoro, 
tempo de trabalho programável e com 
desligamento automático, conforme programação, 
com ponteira aultoclavável 

04 Unidade   

03 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 
bandejas em alumínio, câmara em inox, com 03 
programas de esterilização, digital, cor branca. 

06 Unidade   

04 

Conjunto Odontológico de Cadeira com oito 
movimentos, cabeceira bi-articulados, com 
estofamento azul marinho Komfort, equipo 
acoplado a cadeira com tampo de inox removível, 
seleção automática das pontas composto com 
seringa tríplice de bico giratório, removível e 
autoclavável, refletor com ajuste gradual na 
intensidade de 08.000 à 25.000 lux localizada no 
pedal da cadeira odontológica, braço em aço e 
movimento horizontal e vertical, terminal para 
micro motor , alta rotação , negatoscópio,  dois 
sugadores, com suctora rebatível, sistema de 
braço pneumático, pedal multifuncional joystick 
com temporizador de água na cuba e cuba de 
porcelana redonda e removível. Estrutura do 
conjunto constituída em tubo de aço, mangueiras 
arredondadas , seleção automática da ponta 
através de válvula pneumática, suctor automático 
ou similar. Fornecimento com instalação. 

04 Unidade   

05 
Conjunto de Canetas Odontológicas 
Autoclaváveis (Alta rotação com pushbuttom: 
Micro motor: Peça de mão reta e Contra Ângulo).  

04 Unidade   

06 Mocho odontológico giratório com gás e 5 
rodízios. Em poliuretano regulável de altura a gás 

04 Unidade   
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e regulagem do encosto estofado na com azul 
marinho. 

07 

Compressores odontológicos isento de óleo (06 
³pés/minuti com 170 litros de deslocamento c/ 02 
cabeçotes, motor HP c/ reservatório para 29 
litros). 

04 Unidade   

08 

Ultra Som Odontológico (PROFI), para profilaxia 
c/ jato bicarbonato, com regulagem de água no 
display, com ultra som de 30.000 hz, com min. 03 
ponteiras de formato e funções diferentes, 
autoclaváveis, com 02 capas removíveis para 
autoclaváveis, filtro de ar com drenagem 
automática, recipiente para bicarbonato de fácil 
limpeza. Pintura liza em epóxi na cor branca.  

04 Unidade   

09 Alveolótomosluer retos, 15 cm em aço inox 10 Unidade   
10 Alveolótomosluer curvo, 15 cm em aço inox 10 Unidade   
11 Brunidor para amálgama nº 29 em aço inox 10 Unidade   

12 

Insersor para hidróxido de cálcio, duplo, curvo, 
confeccionado em aço inoxidável com corpo 
ranhurado para apoio digital e pontas ativas 
adequadas a função  

20 Unidade   

13 
Espátula 7 confeccionado em aço inoxidável com 
corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas 
adequadas a função 

10 Unidade   

14 
Espátula 24 confeccionado em aço inoxidável 
com corpo ranhurado para apoio digital e pontas 
ativas adequadas a função  

10 Unidade   

15 Curetas de gracey nº 13/14 em aço inox 10 Unidade   

16 Bandejas clínicas sem separação 20X30X1,5 cm 
em aço inox. 30 Unidade   

17 Brunidores simples nº. 33 em aço inox 10 Unidade   

18  
Cabos p/ bisturi nº. 3 em aço inox 

10 Unidade   

19 Cabos p/ espelho bucal em aço inox tam. 25 10 Unidade   

20 Estojo inox c/ tampa sem furos 
 26X12X6 cm. 

10 Unidade   

21 Condensadores para amálgama nº. 02. em aço 
inox 10 Unidade   

22 Condensadores em aço inox nº s03 10 Unidade   
23 Condensadores em aço inox nº. 04 12 Unidade   
24 Condensadores em aço inox nº. 05. 10 Unidade   
25 Curetas de gracey 7/8 em aço inox 10 Unidade   
26 Curetas de gracey 11/12 em aço inox  10 Unidade   
27 Curetas de gracey nº 5/6  em aço inox 10 Unidade   
28 Curetas Cirúrgicas Lucas. Nº 85 em aço inox 16 Unidade   

29 Elevadores p/ raiz adulto alavanca tipo bandeira 
(jogo) odontológico em aço inox 10 Unidade   

30 Alavanca SELDIN reta (JOGO) em aço inox 08 Unidade   
31 Escavadores de dentina nº 05 em aço inox 16 Unidade   
32 Escavadores de dentina nº 11 e ½ em aço inox 08 Unidade   
33 Esculpidores hollemback n° 03 em aço inox 08 Unidade   
34 Curetas de gracey nº 17/18 em aço inox 08 Unidade   
35 Fórceps Adulto nº 150 em aço inox 08 Unidade   
36 Esculpidores hollemback nº 3S. em aço inox 08 Unidade   
37 Espátulas Inox nº 25. em aço inox 20 Unidade   
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38 Espelhos odontológicos bucal em aço inox nº. 5 40 Unidade   
39 Fórceps adulto nº. 65 em aço inox. 10 Unidade   
40 Fórceps adulto nº. 68. em aço inox 10 Unidade   
41 Fórceps adulto nº. 151. em aço inox 10 Unidade   
42 Fórceps adulto nº. 18L  em aço inox 10 Unidade   
43 Fórceps adulto nº. 18R. em aço inox 10 Unidade   
44 Fórceps adulto nº. 17. em aço inox 10 Unidade   
45 Fórceps Adulto Chifre de Touro em aço inox 10 Unidade   
46 Potes Dapen vidro transparente. 10 Unidade   
47 Lamparinas uso odontológico em aço inox. 04 Unidade   
48 Limas ósseas em aço inox tipo Muller nº. 01. 10 Unidade   

49 Pinças hastead mosquito 12 cm. Reta. em aço 
inox 

10 Unidade   

50 Pinças clínicas odontológicas em aço inox 
angulada 15 cm. 40 Unidade   

51 Placa de vidro comprimento 18 cm. Largura 14 
cm. Espessura 10 mm. 

16 Unidade   

52 Porta agulhas mayohegar14 cm. em aço inox 10 Unidade   
53 Porta Agulha Mathieu14 cm em aço inox 10 Unidade   
54 Porta amalgama Inox. 10 Unidade   

55 Porta matriz tipo Tofflermire uso odontológico. em 
aço inox 10 Unidade   

56 Seringas carpules dobráveis para anestesia. Em 
inox para tubetesdelidocaina sem ponteiras. 16 Unidade   

57 Sindesmótomo duplo nº 1 de uso odontológico. 
em aço inox 10 Unidade   

58 Sondas exploradoras inox nº. 5 cilíndrica.  20 Unidade   

59 Sondas periodontais milimetradas aço inox 14 
cm. 16 Unidade   

60 Tesouras cirúrgicas retas pontas finas 15 cm aço 
inox. 

10 Unidade   

61 Tesoura cirúrgica curva 14 cm aço inox 
Metzembaum. 16 Unidade   

62 Tesoura Íris reta pontas retas 11,5 cm aço inox. 10 Unidade   
63 Tesoura Íris curva 11,5 cm aço inox. 10 Unidade   
64 Tesoura Standard ref. RF. 15 cm. em aço inox 10 Unidade   

TOTAL  

LOTEII – MATERIAL E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

01 
Microcomputador 4GB 750GB com monitor LCD 
16 e estabilizador 300VA BV/115 v 04 TOM, 
teclado e mouse.  

10 Unidade   

02 
Frigobar 120L cor branco 220 v, garantia de um 
ano, classificação A no Programa Nacional de 
Consumo de Energia. 

04 Unidade   

03 

Mesa tipo escritório em MDF 1,20x0, 60 com 
tampo revestido de laminado melamínico alta 
pressão (texturizado fórmica) com espessura 
mínima de 0,7mm, 03 gavetas com chave na cor 
cinza 

10 Unidade   

04 
Cadeiras tipo secretária giratória, com rodas, 
regulagem de altura, braço fixo, com estofado na 
cor azul  

24 Unidade   

05 
Escada com dois degraus para maca, 0,40 x 040 
m cromada, com degraus revestidos em material 
sintético antiderrapante 

04 Unidade   
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06 Foco c/ haste flexível cromada, base esmaltada 
com rodízios 04 Unidade   

07 

Esfigmomanômetro adulto – manômetro em 
carcaça de alumínio zinco, com pintura 
eletrostática resistentes a choque, riscos e 
descastes mostrador moderno de fácil leitura 
braçadeira em nylon ante alérgico, manômetro 
com 05 anos de garantia contra defeito de 
fabricação.  

20 Unidade   

08 

Estetoscópio em aço inox que permite 05 de 
ausculta diferente, (adulto com 
diafragma,pediátrico com diafragma, sino adulto, 
sino pediátrico e sino recém nascido), mangueiras 
em poliuretano com refinado acabamento em 
aveludado, com corpo auscultador metálico com 
acabamento cromado, mangueira Y em 
poliuretano, hastes em latão cromado, com 
exclusiva mola U em aço cromada, olivas 
acompanham 03 jogos com formas anatômicas. 

20 Unidade   

09 

Balança antropométrica adulto, mecânica 150 
KG, estrutura em tubo e chapa de aço com base 
em ferro fundido, plataforma 40 x 35 cm, com 
tapete ante aderente, régua de alumínio e aço 
cromado com divisão de 100g, capacidade de 2 
kg a 150 kg- registro na ANVISA e certificada pelo 
INMETRO.  

02 Unidade   

10 Mesa de instrumentais em aço inox, 2 níveis 
medindo 1,20cm de largura , com rodízios 04 Unidade   

11 

Carrinho de curativos, cromado, tampo e 
prateleira em aço inox, medindo 0,40 cm de 
largura x 0,80 de comprimento x 0,80 de altura 
com rodízios 

04 Unidade   

12 Recipiente para esterilização de instrumentais, 
em plástico, 1400 ml, com tampa  

04 Unidade   

13 Caixas térmica 60 litros com dreno, parte interna 
em poliestireno e polipropileno, com alça 04 Unidade   

14 
Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, 03 
bandejas em alumínio, câmara em inox, com 03 
programas de esterilização, digital, cor branca. 

04 Unidade   

15 Balde com pedal 15 litros em inox 02 Unidade   
16 Banqueta giratória cromada com rodízio 02 Unidade   

17 
Armário tipo vitrine 2 portas 1,65 x 0,65x0,40, 
prateleira de vidro, fundo e teto de aço pintado 
em branco.  

06 Unidade   

18 Lanterna clínica para exame ocular e orofaríngeo  06 Unidade   

19 

Negatoscópio de parede 02 corpos, medidas: 
0.70 X 0.50 X 0.10 m, chapa de aço esmaltado,  
acrílico branco leitoso, fixador de radiografias 
esmaltado, bivolt 127/220V por chave seletora.  

06 Unidade   

20 

Oftalmoscópio com otoscópio completo com 05 
especulos, estojo funcionamento com 02 pilhas 
medias com cabo cromado e com 10 lapadas de 
reservas. 

06 Unidade   

21 Cuba retangular inox com tampa 25X16X3cm 02 Unidade   

22 

Suporte para soro com base em tubos de aço 
inoxidável quadrado 40mm, com 04 rodízios de 
02 polegadas diâmetro, haste com 04 ganchos 
em tubo de aço inoxidável, altura regulável por 
manipulo lateral, dimensões altura máxima 2,55 

02 Unidade   
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mt e altura min 1,10 mt 

23 
Glicosímetro com faixa de leitura,  com monitor,  
liga e desliga automaticamente com estojo para 
transporte 

08 Unidade   

24 Tesoura SIMS reta 14cm 20 cm em inox 02 Unidade   
25 Tesoura MAYO reta 14cm em aço inox 02 Unidade   
26 Porta agulhas MAYO HEGAR 14cm aço inox 04 Unidade   
27 Pinças halstead mosquito 12 cm reta 06 Unidade   
28 Pinças halstead mosquito 12 cm curva 12 Unidade   
29 Pinça kelli reta 14 em aço inox  12 Unidade   
30 Pinças pin meamurph16 cm 12 Unidade   
31 Pinças kocher reta 16 cm, aço inox 12 Unidade   
32 Pinças kocher curva 16 cm, aço inox  12 Unidade   
33 Pinças foersche   coração curva 18 cm, aço inox 12 Unidade   
34 Tambores médios em inox 20x18 04 Unidade   
35 Cubas redondas p/a assepsia 10cm 12 Unidade   
36 Cubas inox retangulares 25x16x3cm 12 Unidade   
37 Cubas rim 26 cm 12 Unidade   

38 Cubas redonda 16 cm, aço inox, 1000 ml para 
solução 12 Unidade   

TOTAL  

LOTEIII – MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE MULHERES E CRIANÇAS 

01 
Mesa para exame ginecológico  em fórmica e 
porta coxas acolchoadas 180compx0,56largx0,80 
altura com 03 gavetas e 01 porta 

02 Unidade   

02 Esferômetro 28 cm em aço inox 02 Unidade   

03 
Espátula ginecológica de HAYRE em madeira 
com pontas arredondadas descartáveis, medindo 
18 cm, embalagem com 500 unidades.   

02 Unidade   

04 Estetoscópio de Pinard - 15 cm em alumínio  04 Unidade   

05 Especulo Collin nº. 01  tamanho pequeno em aço 
inox, (90x30mm) autoclavável 

20 Unidade   

06 Especulo Collin Médio nº. 02 tamanho médio 
(105x35mm), autoclavável 30 Unidade   

07 Especulo Collin Grande nº. 03, tamanho grande 
(115x40mm), autoclavável 

10 Unidade   

08 Braçadeiras para aparelho de pressão adulto em 
nylon, com velcron, com manguito e pêra 04 Unidade   

09 Fita métrica flexível inelástica, 1,5 m 02 Unidade   

10 Pinças cheron, 25cm 40 Unidade   

11 Pinças de Pozzi ou museaux 25cm 10 Unidade   
12 Frasco porta lâmina e lâmina de ponta fosca 40 Unidade   

13 
Berços em madeira, na cor branca 1,30 mt comp. 
X 0,70 cm, altura X 0,60 cm, grade lateral espaço 
Maximo de 6,5 cm. 

20 Unidade   

14 

Camas hospitalares, cor branca, Dimensões 
(comp. x larg. x alt.): 190 x 90 x 60 cm.Estrutura 
pintada; quadro em tubos 50 x 30 mm; leito 
articulável em chapa de aço; movimento acionado 
por 2 manivelas romadas com roscas acopladas 
em ancais com rolamentos; rodízios com freios 
em diagonal; 

10 Unidade   

15 Balança pediátrica digital com capacidade de ate 
15 KG, frações de 05 gramas, pés reguláveis em 

04 Unidade   
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borracha sintéticas voltagem 110/220 volts, 
bandeja 580 X 310 mm. 

16 Bebê conforto – cadeira até 13 Kg 20 Unidade   

17 Banheira 30 litros com suporte dobrável e 
trocador na cor azul. 20 Unidade   

18 Bomba para retirar leite materno 20 Unidade   

19 

Cadeira para refeição bebê com estrutura em 
tubo esmaltado, assento espumado, revestido de 
laminado plástico, com bandeja anatômica, cinto 
de segurança 3 (três) pontos, dobrável 

20 Unidade   

20 

Armário para roupa infantil com 04 portas, 02 
gavetas, e cabideiro interno, todo em MDF 
branco, com medidas aproximadas de 1.82 cm de 
altura, 90 cm largura e 46 cm de profundidade   

20 Unidade   

TOTAL  

TOTAL GERAL  
 
Parágrafo 3º– O início da execução do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
após a assinatura contratual. 
 
Parágrafo 4º – A CONTRATADA deverá, até o quinto dia do mês subseqüente à entrega, montagem 
e instalação do objeto contratual, protocolar junto à CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura, solicitando 
seu pagamento, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização da 
Nota Fiscal/Fatura, diretamente na Gerência de Planejamento e Finanças da CONTRATANTE, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, instrumento indispensável para o processamento das 
faturas mensais. 
 
Parágrafo 5º – No preço estão incluídos os custos com transporte, encargos trabalhistas, tributários, 
previdenciários e outros que possam incidir sobre o produto comercializado.  
 
Parágrafo 6º –Em caso de atraso no pagamento, os valores serão reajustados com base na variação 
do INPC do mês, aplicando-se “pro-rata die” da data do vencimento até a do efetivo pagamento. 
Ademais o atraso no pagamento implicará em juro moratório da ordem de 0,5 (meio ponto percentual) 
ao mês, desde que solicitado pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo 7º–A regularidade jurídica e fiscal será comprovada, para efeito de liberação do 
pagamento, por meio do Certificado de Regularidade de Registro Cadastral. 
 
Parágrafo 8º – O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios 
de recebimento. 
 
Parágrafo 9º – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período mínimo de 12 
(doze) meses. 
 
Parágrafo 10º– Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SAPEJUS 
é13.199.944/0001-81. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato, para o 
presente exercício, encontram-se previstos conforme a seguinte classificação de funcional-
programática. 
 
Sequencial: 068 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

 Unidade Orçamentária 5901 Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – SAPEJUS 
 Função 14 Direitos da Cidadania 
Sub-função 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
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 Programa 1113 Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no 
Sistema de Execução 

 Ação 2134 Promoção da Assistência Biopsicossocial 
 Grupo de Despesa  04 Investimentos 
 Fonte 00 Receitas Ordinárias 
 Natureza de Despesa 4.04.90.52.24 Mobiliário em Geral 
 
Sequencial: 069 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 
DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

 Unidade Orçamentária 5901 Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – SAPEJUS 
 Função 14 Direitos da Cidadania 
Sub-função 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

 Programa 1113 Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no 
Sistema de Execução 

 Ação 2134 Promoção da Assistência Biopsicossocial 
 Grupo de Despesa  04 Investimentos 
 Fonte 80 Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais 

 Natureza de Despesa 
4.04.90.52.22 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 
4.04.90.52.24 Mobiliário em Geral 

 4.04.90.52.11 Equipamentos de Processamentode Dados 
 4.04.90.52.08 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos 
 4.04.90.52.07 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Hospitalares 
 4.04.90.52.06 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Odontológicos 
 
Conforme Nota de Empenho Estimativo nº. __________ no valor de R$___________(_________), 
datado em ____________. 
 
Parágrafo Único – Nos exercícios subseqüentes, os pagamentos correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos/Programa, ficando o 
CONTRATANTE obrigado a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho 
estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma 
classificação orçamentária. Ficando condicionada sua eficácia à juntada da nota de empenho. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA– DO INADIMPLEMENTO 
 

Parágrafo 1º– Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93: 

I – advertência; 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
Parágrafo 2º – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de 
mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I –10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o 
contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocação. 
II –0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento não realizado. 
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada 
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dia subsequente ao trigésimo. 
 
Parágrafo 3º –Será permitida a Administração à aplicação das infrações e sanções administrativas 
previstas nos artigos 77 a 83, da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembrode 2012. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 

Parágrafo 1º – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
Parágrafo 2º – Constituem motivos para rescisão do contrato, as causas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser formalizados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
Parágrafo 3º – A rescisão deste contrato poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, observado o disposto no art. 79, 
inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93; 
II – amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
III – judicial, nos termos da legislação. 

 
Parágrafo 4º – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita 
fundamentada pela autoridade competente. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Parágrafo 1º –A fiscalização e execução do contrato serão acompanhadas por servidor a ser 
designado oportunamente por Portaria, nos termos doart. 51 daLei Estadual nº. 17.928, de 27 de 
dezembro de 2012.   
 
Parágrafo 3º – A CONTRATANTE informará a CONTRATADA sobre as quantidades a serem 
fornecidas, bem como a alteração ou inexistência de demanda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga 
pelo Procurador-Geral, condicionando sua eficácia à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo 
interesse da Administração, observado o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 
A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o juízo da 
Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia 
resultante deste contrato, constituindo assim, o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) 
vias, de igual teor e forma. 
 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, em Goiânia, Goiânia-GO, aos 
_____ dias do mês de __________de 2013. 
 

 
 

Alexandre Eduardo Felipe Tocantins 
Procurador-Geral do Estado 

Edemundo Dias de Oliveira Filho 
Secretário 

 
 
 
 

_________________________________ 
RepresentantedaContratada 

 


