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AVISOS IMPORTANTES 
 
Senhor(a) participante, 
 
  Para que possamos realizar o pregão com êxito evitando transtornos para vossa 
conceituada empresa, solicitamos de V. Sa. seguir rigorosamente os seguintes passos:  
 
 I – Atentar para o envio da Proposta Eletrônica de Preço; 
 
 II –  O responsável pelo acompanhamento da sessão pública deverá ficar logado e atento a todas 
as etapas do processo licitatório, acompanhando todas as mensagens enviadas pelo pregoeiro, para que 
não haja dúvidas quanto a sua participação na licitação; 
 
 III – A empresa através de seu operador deverá responsabilizar-se formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
 
 IV - A empresa que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita às 
penalidades cabíveis, inclusive até suspensão temporária de participações com esta IES. 
 
 V - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
 VI - - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. (DECRETO Nº 5.450 Art. 26, § 3º. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO: Encerrada a etapa de Aceite das Propostas, a licitante vencedora deverá enviar a 
documentação, conforme exigências do edital, no prazo determinado pelo pregoeiro(a), sob pena de 
inabilitação; 
 
 Quaisquer dúvidas a respeito da descrição dos itens, entrarem em contato com a Coordenadoria 
Permanente de licitação da UFPI, pelo fone: 86 - 3237-1773. 
 
AVISO TCU:: A empresa com a participação de sócios/dirigentes em comum e que disputam um mesmo 
item/grupo, prejudica a isonomia e a competitividade do certame, serão desclassificada do certame. 
 
A UFPI não emitirá Empenho, se somente se, a empresa estiver com situação IRREGULAR junto ao 
SICAF no Órgão cadastrador. 
 

PRORROGAÇÃO / EMPENHO / ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / PAGAMENTO 
PRORROGAÇÃO: Pedido de prorrogação de entrega de material, deverá ser solicitado diretamente para a 
Diretoria Administrativa através do fone: (86) 3215-5583 e/ou email: daf@ufpi.edu.br; 

EMPENHO / ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Solicitação de Empenho e Atestado de Capacidade 
Técnica deverão ser solicitados diretamente para a Divisão de Compras: fonefax: (86) 3215-5589; 

PAGAMENTO:   É de responsabilidade da Coordenadoria Financeira, pelo fone (86) 3215-5584;
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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2015 
 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Universidade Federa do 
Piauí, por meio do(a) Coordenadoria Permanente de Licitação,  sediado(a) Campus 
Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, CEP: 64049-550 – Teresina-PI, realizará 
licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 19/06/2015 
Horário: 09H 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de material permanente para equipar o 
Serviço Escola de Fisioterapia, laboratórios práticos-didáticos de ensino e demais setores 
da UFPI, mediante Sistema de Registro de Preços, em regime de empreitada por preço 
unitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo) 

2.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal do Piauí. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: serão informados após intenção e autorização 
por esta IES, antes da inclusão do edital para publicação (apenas para órgãos com sede 
no domicílio da licitante): 

2.2.1. .....(nome do órgão)....; 

2.2.2. ,...(nome do órgão)....; 

  

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

4.4. 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 ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 
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5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49. 

5.3.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.3.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

5.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá 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 sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   
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6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.6.1.  valor unitário. 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 
Referência para cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade 
total prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia; 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

 
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.  

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.6.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

7.6.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 
do sistema. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos 

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que 
se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

7.19. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei 
n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

7.20.1. produzidos no País; 

7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.22.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 
8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 

estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.4.2. O Pregoeiro por solicitação do setor solicitante poderá requerer AMOSTRA 
para análise através de solicitação via CHAT, dentro do prazo determinado 
pelo pregoeiro. sob pena de não aceitação da proposta; 

8.4.2.1 O prazo para apresentação da amostra será de acordo com o prazo 
solicitado pelo pregoeiro em dias úteis, a contar do recebimento da 
solicitação via CHAT. 
8.4.2.2 Caso seja dispensada a apresentação de amostra, este fato não 
implicará obrigação de a Administração receber definitivamente o material. 
8.4.2.3 Não será aceita a proposta do licitante que tiver sua amostra 
rejeitada, que não enviar a amostra ou que não apresentá-la no prazo 
estabelecido. 

  8.4.2.4 A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como 
verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos 
termos deste edital. 

8.4.2.5 O pregoeiro, por solicitação do setor responsável, poderá, a 
qualquer tempo solicitar outras amostras, bem como quaisquer documentos 
para dirimir dúvidas da análise. 

 
8.4.2.5.1. Sem prejuízo à UFPI, as amostras apresentadas para 
análise não serão devolvidas ao licitante, nem tampouco 
suprimidas quando da entrega. 

8.4.2.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso. 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

  

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove 
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  
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9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 

9.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 
a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 

9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

9.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

9.5.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.5.  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 
1º de maio de 1943; 

9.5.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

9.5.8.  caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 
lei;  
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9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, 
ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6. Em relação aos licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,  deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

9.6.2.  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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 
de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do 
Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

9.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

9.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou item pertinente. 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF para todos os itens, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  
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9.7.1.  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via e-mail cpl@ufpi.edu.br no prazo de a ser determinado pelo 
pregoeiro através do sistema, via CHAT, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.   

9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período. 

9.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo 
prazo para regularização. 

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo a critério 
do pregoeiro, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 

13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. O adjudicatário terá prazo de 05 (cinco) dias úteis..dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados 
do(a) data da Homologação. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento.  

14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

14.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

14.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 
2013. 
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16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 
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18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

I = (6/100) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
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19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@ufpi.edu.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Campus Ministro Petrônio Portela – Ininga-Cep: 
64049-550 seção Pró- Reitoria de Administração- Coordenadoria Permanente de Licitação 
– CPL. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário pelo Pregoeiro.   

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Campus Ministro Petrônio 
Portela bairro: ininga, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço portal 
Comprasgovernamentais, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:30  horas,  das 14:30 às 
17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços 

21.10.3.  ANEXO III – Modelo da Proposta 

21.10.4. ANEXO IV – Declaração de Garantia e Assistência Técnica.  

 

Teresina, 08 de junho de 2015. 

 
 

GEORGE WELLINGTON LOPES DA SILVA 
Presidente da Coordenadoria Permanente de Licitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2015 

 
1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de material permanente para equipar o Serviço Escola de Fisioterapia, 
laboratórios práticos-didáticos de ensino e demais setores da UFPI, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 
participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento: 

 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS. 

IT DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QT. 
SOLIC. MÉDIA 

V. TOTAL 
MÁXIMO 

1 

Andador de transferência regulável, com suporte de 
estabilização e alinhamento postural; proporciona 
inicialmente a menor transferência de peso para a 
troca de passos e gradativamente  faculta o maior 
alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Confecção: Estrutura em aço carbono 
em pintura epóxi e cromado, rodas em E.V.A., 
maciças, selim em P.V.C. revestido com E.V.A. e 
tecido automotivo, , almofada em madeira 
compensada com espuma e tecido automotivo, 
manoplas de P.V.C., estabilizadores em aço 
pintado, revestido em E.V.A.Tamanhos : PP – 
Altura 0,60 a 1,00 m – peso máximo 20 kg. 

und 3,00 2.644,99 7.934,98 

2 

Andador de transferência regulável, com suporte de 
estabilização e alinhamento postural; proporciona 
inicialmente a menor transferência de peso para a 
troca de passos e gradativamente  faculta o maior 
alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Confecção: Estrutura em aço carbono 
em pintura epóxi e cromado, rodas em E.V.A., 
maciças, selim em P.V.C. revestido com E.V.A. e 
tecido automotivo, , almofada em madeira 
compensada com espuma e tecido automotivo, 
manoplas de P.V.C., estabilizadores em aço 
pintado, revestido em E.V.A.Tamanhos : P – Altura 
0,90 a 1,25 m – peso máximo 30 kg 

und 3,00 2.644,99 7.934,98 
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3 

Andador de transferência regulável, com suporte de 
estabilização e alinhamento postural; proporciona 
inicialmente a menor transferência de peso para a 
troca de passos e gradativamente  faculta o maior 
alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Confecção: Estrutura em aço carbono 
em pintura epóxi e cromado, rodas em E.V.A., 
maciças, selim em P.V.C. revestido com E.V.A. e 
tecido automotivo, , almofada em madeira 
compensada com espuma e tecido automotivo, 
manoplas de P.V.C., estabilizadores em aço 
pintado, revestido em E.V.A.Tamanhos : M – Altura 
1,10 a 1,55 m – peso máximo 45 kg 

und 3,00 2.644,99 7.934,98 

4 

Andador de transferência regulável, com suporte de 
estabilização e alinhamento postural; proporciona 
inicialmente a menor transferência de peso para a 
troca de passos e gradativamente  faculta o maior 
alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Confecção  : Estrutura em aço carbono 
em pintura epóxi e cromado, rodas em E.V.A., 
maciças, selim em P.V.C. revestido com E.V.A. e 
tecido automotivo, , almofada em madeira 
compensada com espuma e tecido automotivo, 
manoplas de P.V.C., estabilizadores em aço 
pintado, revestido em E.V.A. Tamanhos : G – Altura 
1,40 a 1,60 m – peso máximo 65 kg 

und 3,00 2.961,24 8.883,73 

5 

Andador de transferência regulável, com suporte de 
estabilização e alinhamento postural; proporciona 
inicialmente a menor transferência de peso para a 
troca de passos e gradativamente  faculta o maior 
alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Confecção : Estrutura em aço carbono 
em pintura epóxi e cromado, rodas em E.V.A., 
maciças, selim  revestido com E.V.A. , almofada em 
madeira compensada com espuma, manoplas de 
P.V.C., estabilizadores em aço pintado, revestido 
em E.V.A.Tamanhos : GG – Altura 1,50 a 1,80 m – 
peso máximo 75 kg 

und 3,00 2.961,24 8.883,73 
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6 

Aparelho de bioimpedância . Realização do teste 
em menos de 2 minutos. Impressão de relatório em 
português por meio de impressora térmica 
embutida. Informações fornecidas: Resistência (R) 
Precisão de ± 0,1, Amplitude de 200 a 1500 Ohms, 
Resolução de 0,1 Ohm. Reactância (Xc) Precisão 
de ± 0,2, Amplitude de 0 a 300 Ohms, Resolução 
de 0,1 Ohm. Ângulo de Fase (Phase Angle) 
Precisão de ± 0,2, Amplitude de 0 a 20 Graus, 
Resolução de 0,1 Grau. Massa Celular Corporal 
(Body Cell Mass - BCM). Massa Extracelular 
(Extracellular Mass - ECM). Relação ECM/BCM. 
Massa Magra (Músculos, Ossos e Vísceras). 
Massa Gorda. Índice de Massa Corporal 
(IMC).Taxa Metabólica Basal (TMB). Água Corporal 
Total (Litros, de Água na Massa Magra e de Água 
no Peso Total). Água Intracelular (Intracellular Fluid 
- ICF) Água Extracelular (Extracellular Fluid - ECF). 
Possui calendário / relógio embutido. Correlação de 
R= 0.98 com a pesagem hidrostática e precisão de 
±1 na leitura de Resistência. Funciona com bateria 
interna recarregável. Emite corrente elétrica 
sublimiar. Contendo cabo sensor, 20 bobinas para 
impressora térmica, 200 eletrodos descartáveis pré-
gel, carregador de bateria bivolt, software fat 
checker, maleta para acondicionamento. 

und 2,00 16.632,83 33.265,67 

7 

Aparelho de corrente Russa e Aussie, dez canais 
com controle de intensidades independentes, 
Bivolt, frequência 1Mhz, Potência 50 W, com 
carrinho metálico de três bandejas, 02 aplicadores 
faciais, 01 aplicador corporal, 01 termômetro 
infravermelho. Tecnologia microcontrolada, 
programação via teclado indicando término da 
terapia por meio de sinal sonoroe desligamento 
automático da corrente. Corrente Aussie (corrente 
AUSTRALIANA) (frequência de portadora de 
1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms 
ou 2ms);  Eletrolipólise (2.500Hz modulado por 
75Hz); Corrente RUSSA com portadora de 2500Hz 
e modulada por trens de pulso a 50Hz. Incluindo kit 
de cabos, garras de jacaré, PADs, eletrodos 
condutivos faciais, cintas elásticas para fixação, 
fusível 20 AG de 5A e cartela de fusível de 
proteção. 

und 1,00 3.440,03 3.440,03 
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Aparelho de corrente TENS para utilização em uro-
ginecologia. Bi-Volt automático, canais 
independentes com intensidades de corrente de até 
60mA, frequência de 1Hz a 4KHz, Largura de pulso 
de 40 a 3000 µs, rampa de subida e descida de 0 a 
5 segundos, sustentação de 0 a 50 segundos, 
tempo de terapia ajustável até 60 minutos. Controle 
de disparo manual (trigger) ou por conexão com o 
equipamento de Myofeedback. Contendo: 01 cabo 
de força, 02 cabos de terapia, 01 disparador 
manual, 04 eletrodos de borracha, 04 eletrodos 
endocavitários vaginal e 04 eletrodos 
endocavitários anal. Registro Anvisa. 

und 4,00 2.307,25 9.228,98 

9 

Aparelho de estimulação elétrica transcutânea 
transanal e transvaginal com biofeedback 
manométrico perineal. Formas de ondas em pulsos 
retangulares, bifásicos, simétrico e balanceados. 
Visor em cristal líquido. Faixa de aplitude 80 mA 
pico, frequência de repetição do pulso 1Hz a 150 
Hz, Largura do pulso de 100 µs  a 1000 µs, Time 
On 1 a 30 s, Time Off 1 a 30 s, Tempo de subida e 
descida ajustável em 0 a 10 s, Timer de 1 a 60 
minutos com bip sonoro ao final do tratamento e 
desligamento automático. Dotado de dispositivo 
para armazenamento de dados do paciente. 
Tecnologia de operação microcontrolada. Contendo 
02 eletrodos de silicone (5x5cm), 01 cabo de força, 
02 cabos para estimulação, 02 sondas de látex 
vaginal, 02 sondas de látex anal, 02 sondas de 
teflon vaginal, 02 sondas de teflon vaginal pequena, 
02 sondas de estimulação anal, 02 seringas de 60 
ml, 01 torneira de abertura/fechamento da pressão, 
o1 torre de . Registro Anvisa. 

und 4,00 4.020,78 16.083,13 
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10 

Aparelho de laser terapêutico de baixa potência 
desenvolvido para a utilização em fisioterapia e 
estética. Possui circuito toposcópio para localização 
dos pontos de acupuntura e possibilidade de 
operação com três canetas Laser (Laser probes) 
com comprimentos de 660 nm - AlGaInP - (Po - 
30mW), 830 nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou 830 nm 
- GaAs - (Po - 70W pico). Modo de emissão 
contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha 
de 10 frequências de modulação 2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 
20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz 1kHz e 2kHz. 
Voltagem: bivolt. Equipamento com registro na 
Anvisa. Itens inclusos: 1 caneta 660nm, 1 cabo de 
força destacável, 1 fusível de proteção 
sobressaltante, 1 kit cabo para caneta toposcópio, 
1 manual de instruções e 1 par de óculos para 
comprimento de onda específico. Garantia de, no 
mínimo, 1 ano. 

und 2,00 2.774,53 5.549,06 

11 

Aparelho de laser terapêutico de baixa potência 
desenvolvido para a utilização em fisioterapia e 
estética. Possui circuito toposcópio para localização 
dos pontos de acupuntura e possibilidade de 
operação com três canetas Laser (Laser probes) 
com comprimentos de 660 nm - AlGaInP - (Po - 
30mW), 830 nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou 830 nm 
- GaAs - (Po - 70W pico). Modo de emissão 
contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha 
de 10 frequências de modulação 2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 
20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz 1kHz e 2kHz. 
Voltagem: bivolt. Equipamento com registro na 
Anvisa. Itens inclusos: 1 caneta 830nm, 1 cabo de 
força destacável, 1 fusível de proteção 
sobressaltante, 1 kit cabo para caneta toposcópio, 
1 manual de instruções e 1 par de óculos para 
comprimento de onda específico. Garantia de, no 
mínimo, 1 ano. 

und 2,00 2.809,45 5.618,90 

12 

Aparelho de pressão arterial digital automático de 
pulso. Fornece pressão Sistólica (máxima), 
Diastólica (mínima)e batimentos cardíacos por 
minuto. Com indicador de hora e data mais 
indicador de carga de bateria. Possui 100 
memórias divididas em duas zonas e podem ser 
armazenados dados de dois usuários. Infla e 
desinfla automaticamente, dispensa o uso da pêra 
de insuflação. Munhequeira de poliéster de fácil 
ajuste e velcro resistente. Visor de cristal líquido de 
fácil visualização. Unidade principal pequena e fácil 
de transportar. Acompanha estojo para maior 
praticidade. Acompanham 02 pilhas “AAA”. Manual 
de Instruções em 3 idiomas. Garantia de 2 anos. 

und 3,00 114,57 343,72 
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13 

Aparelho de ultrassom focalizado com transdutor 
curvo para lipocavitação. Alta frequência 1,8 MHz 
(portadora) e alta potência 30 W. Produz energia 
mecânica cavitacional e térmica, capaz de induzir à 
lipólise e promover a ruptura da membrana do 
adipócito. Profundidade controlada a 1,5 cm. 
Voltagem 220 V ou Bi-Volt automático. 

und 1,00 12.253,25 12.253,25 

14 

Aparelho de terapia vibratória expiratória para 
mobilização de secreções. Toillete brônquica 
composto por bocal, cone e corpo do aparelho em 
material plástico rígido, esfera de alta densidade 
em aço inoxidável e capuz removível. Aparelho em 
forma de tubo, com uma esfera de aço inoxidável 
de alta densidade, que trabalha dentro de um cone 
inserido dentro do tubo. 

und 12,00 84,25 1.011,03 

15 

Aparelho eletroestimulador de correntes Galvânica 
(contínua em miliampéres) e microgalvânica (em 
microampéres) para prática clínica em estética e 
dermatofuncional. Acessórios: eletrodo bastão 
negativo e rolinho ionização, e eletrodo bastão 
negativo e caneta desincruste. Voltagem: bivolt. 
Garantia de 18 meses. Registro na Anvisa. 
Amplitude máxima de corrente microgalvânica 
400uA, amplitude máxima de corrente galvânica 20 
mA, potência de entrada consumo (máx) 35 VA. 
Itens inclusos: 2 eletrodos de alumínio-esponja 
vegetal 80x100mm; 1 cabo eletrodo caneta com 
agulha de conexão ao paciente para 
microgalvânica; 1 cabo com jacarés preto e 
vermelho para ionização corrente galvânica; 1 cinta 
elástica com velcro; 1 cabo de força destacável, 10 
agulhas estéreis; e 1 manual de instruções. 

und 1,00 515,20 515,20 

16 
Aquecedor de piscina até 90mil litros. Em aço inox 
polido. Tamanho 60cm X 22cm. Voltagem 220V; 80 
amperes. Possui resistência PT 15 Kw. 

und 1,00 1.431,75 1.431,75 

17 

Aspirador para piscina. É adequado para piscinas 
de concreto e de vinil. Construído em material 
termoplástico flexível e dotado de 8 roletes, adapta-
se perfeitamente à superfície do fundo da piscina, 
facilitando a coleta dos resíduos nele depositados. 
As escovas laterais permitem a limpeza adequada 
dos cantos do fundo, junto às paredes da piscina. 
Sua largura é de 35 cm. É facilmente acoplado ao 
cabo telescópico por meio do sistema de engate 
rápido nele incorporado. 

und 1,00 49,40 49,40 

18 Balança digital de vidro temperado e cristal líquido 
com suporte de até 150 kg. und 6,00 117,68 706,10 
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19 

Barras paralelas. 2 metros de comprimento. 
Estrutura em aço inox. 1 par de corrimãos pintados 
após prévio tratamento antiferruginoso, dotada de 2 
barras verticais de cada lado, 2 barras(corrimãos) 
horizontais com regulagem de altura e largura. 
Plataforma de madeira revestida em piso sintético 
antiderrapante. Dimensões da plataforma: 2,00 x 
0,80m (CxL). Altura máxima do corrimão: 0,9m; 
altura mínima do corrimão: 0,52m. Largura máxima 
do corrimão: 0,60m; largura mínima do corrimão: 
0,39. Modelo em aço inox. Garantia de 3 anos. 
Registro na Anvisa.   

und 4,00 1.593,15 6.372,61 

20 

Cadeira de rodas para piscina. Construída com 
tubos de alumínio aeronáutico; braços bilaterais 
escamoteáveis; pedais removíveis; roda traseira de 
nylon 24; pneus infláveis na cor cinza; roda 
dianteira de 6; assento e encosto em polipropileno 
injetado; acabamento em pintura epoxy especial; 
sem componentes em aço.     

und 2,00 5.046,97 10.093,93 

21 

Cadeira para pilates. Regulagem de altura das 
hastes laterais tipo "engate-rápido";Hastes laterais 
com 8 regulagens de altura; Pedais fixados por 8 
parafusos de alto calibre; Pedais com dupla função 
de condicionamento físico; Abertura nas laterais da 
caixa; Altura do assento: 0,63 m; Altura mínima: 
1,13 m; Altura máxima: 1,38 m; Peso máximo 
permitido: 150 kg. Composição: Estrutura em 
madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus 
Grandis certificada pela FSC; Espuma ortopédica 
de alta resiliência com densidade 33; Courvin 
naútico sintético; Aço carbono; Molas sem cor, 
carga 252.0 kgf/m, blindadas em aço carbono 
niquelado. Itens inclusos: 04 Molas curtas sem cor, 
densidade ultra forte. Dimensões e pesos 
aproximados: Dimensões: 85.5 cm x 79.0 cm x 
138.5 cm (C xLxA). Peso: 27.1 kg. Com registro na 
Anvisa. Garantia: 3 meses para as molas; 6 meses 
para acessórios plásticos; 12 meses para courvin, 
espuma e parafusos; 24 meses para acessórios 
gerais agregáveis; 36 meses para estruturas 
metálicas e de madeira e colagens de madeira. Cor 
de courvin preta. 

und 1,00 2.547,12 2.547,12 
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Cadillac trapézio. Equipamento de pilates. Uma 
barra móvel horizontal e duas barras horizontais 
fixas. Conexões reforçadas, joelhos que unem as 
barras verticais e horizontais.Peso máximo 
permitido: 135 kg. Composição: Estrutura em aço 
inox e em madeira padrão eucalipto da espécie 
Lyptus Grandis certificada pela FSC; Espuma 
ortopédica de alta resiliência com densidade 33; 
Courvin naútico sintético; Cintos para segurança 
feitos em nylon; Barra torre com regulagens de 
altura; 14 olhais para colocação das molas; Molas 
blindadas em aço carbono niquelado; Mosquetões 
em aço com travamento de segurança. Carga das 
molas: Azul: 11.61 kgf/m; Amarela: 16.45 kgf/m; 
Vermelha: 43.87 kgf/m; Verdes: 63.21 kgf/m; Sem 
cor: 252.0 kgf/m. Itens inclusos: 01 Par de alça de 
pés; 01 Par de alça de mãos; 01 Par de alça fuzzy 
curta; 01 Alça fuzzy comprida; 01 Cinto de 
segurança; 01 Cinto de segurança com argolas; 02 
Balancinhos em madeira com 02 argolas; 01 
Balancinho em madeira com 04 argolas; 02 Molas 
azuis, densidade ultra fraca; 02 Molas amarelas, 
densidade baixa; 02 Molas vermelhas, densidade 
média; 02 Molas verdes, densidade alta; 02 Molas 
simples curtas, sem cor, densidade ultra forte. 
Dimensões e pesos aproximados:226.5 cm x 86.0 
cm x 224.0 cm (C x L x A), peso: 68.4 kg. Com 
registro na Anvisa. Garantia: 3 meses para as 
molas; 6 meses para acessórios plásticos; 12 
meses para courvin, espuma e parafusos; 24 
meses para acessórios gerais agregáveis; 36 
meses para estruturas metálicas e de madeira e 
colagens de madeira. Cor de courvin preta. 

und 1,00 6.554,03 6.554,03 

23 Cinta térmica com infravermelho longo. Voltagem 
220 V. Dimensões 80 cm x 35 cm. und 4,00 205,39 821,56 

24 
Conjunto para EPAP composto por máscara 
tamanho adulto, válvula de PEEP regulável de 5 a 
20 cmH2O, fixador cefálico. 

und 12,00 521,68 6.260,14 

25 

Cuba de eletroforese vertical adequada para 
identificação e separação de proteínas de 
diferentes pesos moleculares através de gel de 
poliacrilamida. Kit cocapacidade para transferência 
para membrana de PVDF. 

und 3,00 2.885,35 8.656,05 

26 Diapasão 128 Hertz de alumínio não magnético 
com cursor.  und 12,00 92,69 1.112,28 

27 Diapasão 256 Hertz de alumínio não magnético 
com cursor. und 12,00 88,05 1.056,62 
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28 Dinamômetro hidráulico de mão. Escala de 0 a 90 
Kg (0 a 200 libras), resolução de 2 Kg (5 libras). und 3,00 1.614,54 4.843,63 

29 

Dispenser em aço inox para copos descartáveis de 
água 200ml. Corpo feito em aço inox e tampa 
plástica removível. Sistema de abas ajustáveis em 
inox, ponteira inox e aço esmaltado. Capacidade 
150 copos. Dimensão 45 x 8cm. 

und 2,00 37,05 74,10 

30 
Equipamento de aspiração traqueal portátil: 
Aspiração regulável de 0 a 23’ Hg, Frasco coletor 
1,3L. Voltagem: 110/220 VCA. Sistema: Diafragma. 

und 2,00 446,12 892,23 

31 

Equipamento conjugado TENS, FES e biofeddback 
de pressão, capaz de determinar os potenciais de 
ação das contrações musculares do assoalho 
pélvico através das sondas vaginal ou anal e assim 
exibir estas intensidades através de uma escala 
linear de pressão representada por uma escala 
luminosa de LEDs. Bi-Volt automático, central de 
controle com microprocessador, forma de pulso 
bipolar assimétrico com até 70mA de pico, pulso de 
40 a 250 µs, frequência de estimulação de 4 Hz a 
200 Hz, terapia ajustável em até 59 minutos. Ajuste 
de sensibilidade e de objetivo. 01 carregador de 
bateria, 02 cabos de terapia, 02 eletrodos de 
silicone, 02 sondas anal inflável, 02 sondas vaginal 
inflável, 01 insuflador, 02 eletrodos  anais, 02 
eletrodos vaginais, 02 adaptadores para eletrodo 
anal / vaginal.  Registro Anvisa. 

und 4,00 2.036,54 8.146,14 

32 

Equipamento de radiofrequência para tratamento 
facial e corporal, contendo três aplicadores (1 
corporal e 2 faciais). Acompanha carrinho metálico 
com 3 bandejas. Tela de comando touch screen. 
Frequência 1 MHz, potência 50 W, dimensões do 
equipamento 49 x 41 x 82 cm. Bi-Volt. Contendo 
um termômetro infravermelho. 

und 1,00 15.861,48 15.861,48 
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33 

Equipamento microcontrolado de alta tecnologia, 
utilizado em técnicas como vacuoterapia, 
endermoterapia e endermologias e peeling de 
diamante (microdermoabrasão) indicadas para 
fotorrejuvenescimento, redução das linhas de 
expressão (rugas finas e médias), tratamento de 
hiperqueratoses, tratamento de estrias, desordens 
pigmentares como melasmas, hipercromias e 
manchas, cicatrizes e poros dilatados e 
microcomedões. O vácuo é regulável e indicado 
através do vacuômetro de 0 a -550mmHg (pressão 
negativa). Os modos de operação podem ser 
contínuo ou pulsado, com repetição de 10 a 50 
pulsos por minuto e duração OFF de pulso de 1 
segundo. As funções são programáveis por teclado 
de toque e indicadas no display de cristal líquido. 
Modalidades terapêuticas: massagem mecânica e 
peeling de diamante. ACESSÓRIOS UTILIZADOS: 
Endermologia facial ( ventosa facial de vidro bico 
de pato, ventosa facial de vidro luneta 12mm, 
ventosa facial de vidro luneta 18mm, ventosa facial 
de vidro passarinho reto, ventosa facial de vidro 
passarinho torto), endermologia corporal (ventosa 
tipo rolete 60mm, ventosa tipo rolete 50mm, 
ventosa tipo esfera) e peeling de diamante (caneta 
diamantada colorida para peeling de alumínio com 
3 ponteiras, caneta diamantada com 3 ponteiras, 
caneta diamantada com 3 ponteiras e corpo de 
acrílico, caneta diamantada super peeling com 3 
ponteiras e corpo de vidro). 

und 1,00 3.179,78 3.179,78 

34 

Estabilizador vertical regulável com ajustes de 
altura para estabilização de tronco e quadril, 
almofadas torácicas e lombares, com regulagens 
de altura, largura, e profundidade; abdutores e 
extensores de membros inferiores com regulagens 
de altura, largura e  profundidade; basculação do 
apoio de pés independente  e mesa de atividades. 
Tamanho P. 

und 3,00 1.998,24 5.994,72 

35 

Estabilizador vertical regulável com ajustes de 
altura para estabilização de tronco e quadril, 
almofadas torácicas e lombares, com regulagens 
de altura, largura, e profundidade; abdutores e 
extensores de membros inferiores com regulagens 
de altura, largura e  profundidade; basculação do 
apoio de pés independente  e mesa de atividades. 
Tamanho M.  

und 3,00 1.991,51 5.974,54 
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36 

Estabilizador vertical regulável com ajustes de 
altura para estabilização de tronco e quadril, 
almofadas torácicas e lombares, com regulagens 
de altura, largura, e profundidade; abdutores e 
extensores de membros inferiores com regulagens 
de altura, largura e  profundidade; basculação do 
apoio de pés independente  e mesa de atividades. 
Tamanho G. 

und 3,00 3.783,50 11.350,50 

37 

Estação de Musculação, unissex, indicado para 
condicionamento físico, ganho de força e 
resistência muscular, treinamento. Contendo uma 
torre de peso; classificação profissional; tipos de 
Exercícios: Bíceps, Crucifixo, Extensora, Flexora, 
Leg Press, Pulley, Supino Reto, Tríceps e 
variações. Carga da Torre: 96 kg. Composição 
estofado e pintura em aço carbono; peso de 700 
kg; peso suportado de 140 kg. Dimensões: 
272x206,5x277 cm. Contendo manual de 
instruções do produto. Assistência técnica para 
montagem. Garantia do fabricante de 12 meses, 
contra defeito de fabricação. 

und 2,00 16.555,40 33.110,80 
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38 

Estação de Musculação, com mais de 25 opções 
de exercícios como Supino, Desenvolvimento de 
ombro, Puxador alto costas, Pullover, Extensor, 
Flexor, Remada baixa, Elevação de ombros, 
Gemeos, Rosca direta, Rosca inversa, Extensor de 
tríceps, entre outras variações permitindo um treino 
completo aos seus usuários. Carga de peso de 65 
kg. Coluna de peso: 1 coluna de 65kg. Com sua 
excelente carga de peso de 65kg, é ideal para 
trabalhar e fortalecer todos os grupos musculares 
do corpo com grande eficácia. Mesa Scot Possui 
uma mesa scot com regulável de altura para 
exercícios localizados de bíceps, permitindo ao 
usuário um trabalho muito mais focado e assertivo 
no músculo. A mesa scot pode ser retirada a 
qualquer hora, para usufruir de outros exercícios no 
aparelho. Design desenvolvido para uma perfeita 
harmonização nos ambientes com um acabamento 
diferenciado com pintura eletrostática a pó e 
resistente a corrosão. Sistema de funcionamento 
não utiliza energia elétrica. Características gerais: 
Aço Carbono / pintura eletrostática em Pó 
resistente à corrosão e pequenos riscos. Estrutura 
tubular nos braços de Peck deck / Supino Polias 
revestidas com rolamentos extremamente suaves. 
Assentos e Encostos com espuma revestida e 
costura reforçada. Mesa Scot com regulagem de 
altura para exercícios concentrados de biceps. 
Carenagem de proteção dos pesos Pesos 
revestidos: Menor ruído no contato entre os pesos. 
Especificações técnicas: 1 barra superior pulley, 1 
barra menor de bíceps e tríceps, 1 puxador 
tornozelo, 1 puxador estribo, 1 corrente de 
extensão, 1 manual de montagem juntamente com 
um guia de exercícios com alguns dos exercícios 
possíveis. 

und 2,00 3.870,86 7.741,72 

39 

Estruturas em metalon de 2 a 4,25 mm de parede, 
perfis diversificados. Pinturas eletrostática; 
manoplas emborrachadas de alta resistência; 
estofamento moldado, revestido em tecido de baixa 
absorção específico para fitness. Amortecimento de 
impacto de carga. Gatilhos com molas de 
segurança; guias de peso em aço carbono 
galvanizado polido; polias em nylon 130, com 
rolamento de esfera blindada ZZ. Cabo de aço 
galvanizado revestido em nylon. Sistema de ajuste 
para tensão de cabos. Biomecânica com sistema 
compensatório que estabiliza a carga durante a 
execução do movimento. Garantia de 1 ano com 
certificado. 

und 2,00 3.969,23 7.938,45 
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40 
Exercitador muscular inspiratório de carga linear 
pressórica com regulagem de pressão entre 9 e 41 
cmH2O. 

und 12,00 175,53 2.106,34 

41 
Exercitador muscular expiratório de carga linear 
pressórica com regulagem de pressão entre 4 e 20 
cmH2O. 

und 12,00 179,36 2.152,34 

42 

Fonte para cuba de eletroforese 3000v, permite 
correr mais de um gel ao mesmo tempo, permite 
ser usada para transferência para membrana de 
PVDF. 

und 3,00 7.992,50 23.977,50 

43 

Frequencímetro relógio com display grande e de 
fácil visualização com hora (12/24h), data, dia do 
mês e frequência cardíaca, possui luz noturna. 
Ajuste manual (em bpm ou %) do limite da 
frequência cardíaca. Programação de zona alvo 
com alarme auditivo e visual. Função Heart Touch 
(permite ao usuário alterar tela de visualização de 
treino sem apertar o botão). tempo de exercício. 
Resistente à água 50m. Acompanha cinta 
transmissora. Garantia de 24 meses. 

und 30,00 459,54 13.786,20 

44 Incentivador inspiratório a volume adulto: 
capacidade total 5000ml. und 12,00 125,50 1.506,04 

45 Incentivador inspiratório a volume pediátrico: 
capacidade total 2500ml. und 12,00 148,62 1.783,42 

46 Incentivador respiratório a fluxo para expansão 
pulmonar (aparelho e bocal). und 10,00 34,94 349,41 

47 

Incubadora de CO2 para cultura de célula com 
regulador de CO2, jaqueta de ar, volume de 150 à 
200L. Controle de CO2 microprocessado,  variação 
de CO2 0 – 20%, equipado com sensor IR, alarme 
sonoro, com mínimo de 04 prateleiras, umidade 
>95%, display de LCD, com filtro e sistema de 
descontaminação, alimentação bivolt. 

und 1,00 35.830,65 35.830,65 
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48 

Ladder Barrel. Equipamento de pilates. Espaldar 
fixado por duas barras de aço e parafusos de alto 
calibre. Comprimento de 2,05 cm, com 10 
regulagens podendo variar 45 cm sem alterar o 
comprimento total do equipamento. Altura do 
estofado: 0,62m. Peso máximo permitido: 150 kg. 
Composição: Estrutura em aço carbono e em 
madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus 
Grandis certificada pela FSC; Espuma ortopédica 
de alta resiliência com densidade 33; Courvin 
náutico sintético; Trilho em aço carbono com 
pintura epoxi. Itens inclusos: 02 Bastões para 
exercícios. Dimensões e pesos aproximados:200.4 
cm x 81.0 cm x 114.8 cm (C x L x A) Peso: 47.19 
kg. Com registro na Anvisa. Garantia: 3 meses para 
as molas; 6 meses para acessórios plásticos; 12 
meses para courvin, espuma e parafusos; 24 
meses para acessórios gerais agregáveis; 36 
meses para estruturas metálicas e de madeira e 
colagens de madeira. Cor de courvin preta. 

und 1,00 1.079,10 1.079,10 

49 

Lupa para Estética Articulada com Tripé e Bandeja 
para Avaliação e Análise de Pele. Fabricada em 
alumínio (braços e cúpula) o que permite leveza ao 
produto, manuseio simples e grande durabilidade. 
O ajuste é fácil e preciso, pois as articulações são 
balanceadas por molas. O revestimento em pintura 
epóxi garante limpeza e apresentação higiênica na 
cor branca. Excelente iluminação de luz fria (clara e 
sem sombras) que aumenta a precisão das 
análises. Item incluso: 1 lâmpada incandescente 
85W. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação 
(exceto lâmpadas).InformaçõesTécnicas: 
- Aumento da lente: 4 dioptrias 
- Voltagem: 220V, 60Hz 
- Fluxo luminoso: 960lm 
- Equivalência a lâmpada incandescente: 85W 
- Vida média útil 6000 horas 
- Consumo: Lâmpada 22W 
- Peso total: 4,9Kg 
- Comprimento do Tripé: 75cm 
- Comprimento total do braço articulado: 1,3m 
- Diâmetro da lente: 125mm 
- Diâmetro da cúpula: 24cm 
 

und 2,00 642,85 1.285,70 

50 Manta térmica de corpo inteiro 0,68 x 1,48m. 
Voltagem 220 V. und 2,00 701,04 1.402,08 
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51 

Manovacuômetro analógico. Permite a avaliação da 
força muscular respiratória medindo a Pi/Pe 
máxima como parâmetro para desmame ou 
programas de reabilitação pulmonar. Mostrador 
com intervalos de escala de 4 cmH2O e variação 
+/- 120 cmH2O; Acompanha: 1 bocal, 1 Conector 
Rescal para manobra manual; Adaptadores para 
aplicação com bocal, tubo endotraqueal ou 
traqueostomia, e 1 Bolsa para armazenagem. 

und 3,00 1.449,00 4.347,00 

52 

Manovacuômetro digital. Permite avaliação de 1 em 
1 cmH2O. Permite desde a avaliação de pacientes 
em ventilação mecânica e calibração de 
equipamentos, até monitoração de atletas em 
treinamento sem qualquer ajuste. Trabalha em 3 
modalidades: picos de pressão (positiva e 
negativa), picos de pressão com gráfico e 
endurance dos músculos respiratórios. Totalmente 
portátil e com bateria interna recarregável. Por 
intermédio do software que acompanha o 
equipamento, é possível armazenar dados do 
paciente bem como todas as suas avaliações, 
permitindo ao profissional acompanhar a evolução 
do tratamento através de relatórios gráficos e 
estatísticos.Duas equações são utilizadas para a 
predição de valores normais de Pimáx e Pemáx, 
uma para adultos e outra para crianças. 
Equipamento composto por: 1 Equipamento 
manovacuômetro microprocessado, 1 Clip nasal, 1 
Bucal unidirecional, 1 Bucal simples (adapta ao 
TET), 1 Linha de pressão, 1 Software, 1 Maleta anti 
– impacto, 1 Carregador de bateria bivolt, 1 Cabo 
para transferência de dados, 1 Manual em 
Português(CD) e 1 Filtro protetor para transdutor de 
pressão. Características importantes: Equipamento 
certificado pelo INMETRO, Break Light (economia 
de bateria), Display de cristal líquido, Larga 
amplitude de escala (-300/+300), Divisões de 
1cmH2O, Memória para armazenar exames Fácil 
manuseio, Design moderno, Calibração com 
emissão de certificado, Possibilidade de impressão 
de relatórios, cadastramento de pacientes e 
exportação de dados através do software, 
Indicação automática de valores normais de 
manovacuômetria ( predito ). 

und 2,00 3.794,89 7.589,77 
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53 

Máquina de lavar e secar roupas 12 Kg. Gabinete 
em aço galvanizado, cesto em inox e tampa em 
acrílico. Painel digital. Dez programas de lavagem. 
Quatro ciclos de lavagem: lavagem, molho, 
enxaguem centrifugação e secagem. Nível de água 
automático. Quatro tempos de molho. Com 
dispenser. Seleção de tipo e cor de roupa. 

und 1,00 3.621,87 3.621,87 

54 

Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de 
“Venturi”- Adulto. Conjunto contendo: máscara 
facial alongada tamanho adulto, confeccionada em 
vinil macio e transparente, com formato anatômico 
sob-o-queixo. Diluidores codificadores em seis 
cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 
31%, 35%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico 
para entrada de nebulização de alta performance, 
tubo flexível para conexão dos diluidores. 

und 6,00 37,91 227,45 

55 
Martelo Neurológico de Buck com pincel e agulha 
(18cm) para avaliação em Fisioterapia Neurológica 
e Estágio. 

und 12,00 54,74 656,88 

56 

Mesa ortostática. Construída em estrutura tubular 
de aço quadrado com acabamento em pintura 
eletrostática, montada sobre rodízios, com sitema 
de freios. Tampo estofado com revestimento em 
courvim. Sistema de inclinação elétrica de 0° a 90°, 
com controle remoto de fio. Voltagem 220 volts. 
Dimensões 1,90 x 0,65 x 0,80m. 

und 2,00 5.205,37 10.410,74 

57 

Modelo muscular completo adulto; corpo humano 
com toda a estrutura muscular e órgãos anatômicos 
completos; músculos superficiais e profundos, 
tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e 
estruturas do corpo representados e ilustrados em 
detalhes; com as seguintes partes removíveis: 
cérebro em 2 partes; pulmões; coração em 2 
partes; sistema intestinal em 3 partes; músculos da 
perna e quadril; músculos do braço e ombro; 
cobertura do tórax e abdômen; montado em base; 
medidas aproximadas: 87 x 33 x 30 cm; fabricado 
em resina plástica emborrachada; com os principais 
grupos de músculos que compõem o sistema 
muscular. 

und 1,00 18.877,79 18.877,79 
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58 

Modelo Simulador de Sucção com Abertura Lateral 
de Aparelho Respiratório (Manequim): permite a 
inserção de tubos nas cavidades oral e nasal para 
sucção, Possibilidade de inserção de tubo de 
sucção a partir da abertura traqueal através de uma 
canula traqueal. Permite sucção intrabronquial. 
Permite posicionamento dos tubos, Presença de 
abertura lateral permitindo visualização da estrutura 
anatômica das cavidades oral e nasal e da área 
cervical. Secreção simulada fornecida com o 
simulador com 1 frasco de glicerina, 1 frasco de 
secreção simulada, 1 bolsa de proteção. 

und 4,00 9.159,77 36.639,09 

59 

Molas para reformer com 5 unidades (kit). 
Acessório utilizado em equipamentos de pilates. 
Mola azul: densidade ultra fraca, tamanho inicial de 
630 mm, em aço com tratamento niquelado, KgF 
(kilograma força por metro) minima de 10 e maximo 
de 15; Mola amarela: densidade baixa, tamanho 
inicial de 480 mm, em aço com tratamento 
niquelado, carga KgF (kilograma força por metro) 
mínima de 30 e máxima de 35; Mola verde: 
densidade: alta, tamanho inicial de 490 mm, em 
aço com tratamento niquelado, carga KgF 
(kilograma força por metro) mínima de 40 e máxima 
de 65. Itens inclusos: 02 molas azuis; 02 molas 
verdes; 01 mola amarela; 05 mosquetões. 
Dimensões e pesos aproximados: 49.0 cm x 2.0 cm 
x 2.0 cm (C x L x A) Peso: 2.7 kg. Garantia: 03 
Meses. 

und 3,00 619,85 1.859,55 

60 

Negatoscópio Duplo - Negatoscópio de um corpo, 
para fixação na parede. Material em chapa de aço 
inoxidável. Iluminação através de 2 lâmpadas, 
Acendimento através de interruptor. Alimentação 
220 V. Negatoscópio de 2 corpos: 48,5 X 108,5 X 
10cm. 

und 4,00 597,23 2.388,93 
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New Miotool Wireless com 8 canais e 8 Sensores 
de eletromiografia. New Miotool 
Wireless (sem fio do equipamento até o 
computador). A série New Miotool Wireless 
acompanha: 
- 01 Eletromiógrafo de 08 canais; 
- 01 maleta com berço interno de espuma de 
poliuretano com molde para o equipamento e 
acessórios; 
- Sensor de EMG de superfície (o número de 
sensores variam de acordo com o código do 
produto); 
- 01 carregador de bateria; 
- 01 cabo de referência; 
- 01 cabo USB; 
- 01 calibrador; 
- 01 receiver; 
- 01 Pendrive com softwares Miograph e Biotrainer; 
- 2 pilhas AAA recarregáveis; 
- 50 unidades de eletrodos descartáveis. 
Acompanhando os itens: Goniômetro Fixo, 
Goniômetros Flexíveis, Torsiômetro, Célula de 
Carga, Dinamômetro Manual, Dinamômetro 
Escapular, Dinamômetro Dorsal, Gatilho de 
Sincronismo, Acelerômetro simples e de três eixos, 
sensor de distância e pressão, Sincronismo 
Isocinético. 
Sendo necessário os seguintes suprimentos: 
eletrodo Meditrace  adulto, EletrodoSolidior e 
Double hal. 
 

und 1,00 28.213,33 28.213,33 

62 

Oftalmoscópio de diagnóstico com iluminação 
halogena 2.5V de longa duração, com disco de 
abertura com seis posições e lente convergente de 
vidro. 

und 7,00 900,41 6.302,88 

63 

Oxímetro de Pulso de dedo. Características 
técnicas: - Tela de LED de fácil leitura; Indicador de 
pulso(frequência cardíaca) e saturação de SpO2; 
Fácil uso, apenas um botão; Inclui cordão para o 
pescoço; Barra gráfica; Pode usado por 18 horas 
contínuas; Indicação da carga da bateria; 
Desligamento automático após 8 segundos sem 
uso; Parâmetros: SpO2 e pulso (faixa de medição 
de saturação de 35 a 99% - precisão +-2% - média 
4 para SpO2; faixa de medição de pulso de 30-250 
BPM - precisão +- 3bpm - média 8 para pulsação); 
Utiliza 2 pilhas AAA; Tamanho: 63,5x34x35mm. 
Acompanha: 01 Oxímetro, 02 pilhas AAA, 01 
cordão para o pescoço, 01 manual em português. 
Garantia de 1 ano. Registro ANVISA. 

und 10,00 404,96 4.049,57 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 Coordenadoria Permanente de Licitação                                     36 de 47 

 

 
UFPI – PRAD / DIRETORIA ADMINISTRATIVA - Coordenadoria  Permanente de Licitação, Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portela – Ininga – cpl@ufpi.br -  06.517.387/0001-34 - fones (86) 215-5924 – 64049-550 – Teresina-PI 
 

Pregão Eletrônico nº  32/2015 
Fl. nº _________________  
Proc. nº 23111.006375/2015-16 
 
Rubrica ______________ 

64 

Poltrona reclinável modelo NL 100. Estrutura 
tubular fabricada em aço carbono, recoberta com 
espuma D23 e revestida totalmente em courino. O 
assento é estofado com espuma D33 e o encosto é 
removível estofado com espuma D28. A base 
tubular, por ser a única parte exposta, é submetida 
a tratamento de superfície e pintada em epóxi. A 
base vem na cor preta. Braços estofados na 
espuma D28 e totalmente revestidos em corano. 
Sistema de reclínio simultâneo de encosto e 
peseira através do peso corporal, acionado pelo 
puxador de alumínio localizado no braço direito, 
permitindo parar e travar na posição desejada do 
cabo de aço e do pistão de reclínio. O peso máximo 
suportado pela poltrona é de 110 kg. Indicada para 
leitos hospitalares, clínicas de hemodiálise e 
residências. Garantia de 1 ano. Dimensões: Altura 
de 108cm; largura do braço largo de 85cm, largura 
do braço fino de 75cm; profundidade total de 90cm, 
profundidade do assento de 55cm; distância entre 
braços de 55cm; altura piso/assento de 51cm; 
altura piso/braço de 64cm; poltrona reclinada de 
165cm; peso de 30kg. 

und 1,00 787,69 787,69 

65 

Reanimador de Muller. É um equipamento médico-
hospitalar para terapia respiratória de crianças e 
adultos de qualquer  tamanho e peso. Ventila com 
pressão positiva pacientes com insuficiência 
respiratória. Apresenta excelente desempenho 
como gerador de fluxo e CPAP. Com exclusivo 
botão de acionamento manual, permite trabalhos 
prolongados sem fadiga para o operador. A 
pressão máxima regulada de ventilação nunca é 
excedida, o que garante a segurança do paciente e 
maior economia de oxigênio. Portátil, leve e seguro, 
é ideal para transporte e remoção de 
pacientes. Pode ser conectado em máscara facial, 
cânula endotraqueal ou bocal para exercícios 
respiratórios. Suas peças são de fácil montagem e 
esterilização. Fabricado com materiais resistentes, 
pode ser utilizado por grandes períodos sem 
necessidade de manutenção. Acompanha: 1 injetor, 
1 micronebulizador, 1 conexão em T, 1 válvula de 
acionamento manual e 1 válvula reguladora de 
pressão de oxigênio.  

und 2,00 1.855,71 3.711,42 
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Reformer. Equipamento de pilates. Sistema de 
roldanas com regulagem de altura das cordas e 
polias. Peso máximo permitido: 150 kg. 
Composição: Estrutura em aço carbono e inox e em 
madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus 
Grandis certificada pela FSC; Espuma ortopédica 
de alta resiliência com densidade 33; Courvin 
naútico si ntético; Molas blindadas em aço carbono 
niquelado; Mosquetões em aço com travamento de 
segurança. Carga das molas: Azul: 11.61 kgf/m; 
Amarela: 16.45 kgf/m; Verde: 63.21 kgf/m. Itens 
inclusos: 01 Par de alça de pés; 01 Par de alça de 
mãos; 01 Par de corda com argolas; 02 Molas 
verdes, densidade forte; 02 Molas azuis, densidade 
média; 01 Mola amarela, densidade fraca. 
Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 
261.0 cm x 72.0 cm x 100.0 cm (C x L x A). Peso: 
83.17 kg. Com registro na Anvisa. Garantia: 3 
meses para as molas; 6 meses para acessórios 
plásticos; 12 meses para courvin, espuma e 
parafusos; 24 meses para acessórios gerais 
agregáveis; 36 meses para estruturas metálicas e 
de madeira e colagens de madeira. Cor de courvin 
preta. 

und 1,00 5.246,44 5.246,44 

67 

Sistema para avaliação isocinética (Dinamômetro 
Isocinético)- Cadeira motorizada, regulável na 
altura, base giratória e com a base deslizante. 
Dinamômetro com rotação de 340°, elevação e 
translação (regulável). Dinamômetro com painel 
digital e comandado através de toques digitais. 
Controle manual ou automático. Software ISOMAP, 
o qual permite análise gráfica de força e lesões, 
garantindo que o tratamento e o tempo total da 
terapia estão sendo usados corretamente. Software 
compatível com Windows XP, ou Vista Multi modo 
de operação com modos isocinéticos, isométrico, 
isotônico, excêntrico, concêntrico e passivo. 
Acessórios para avaliação de tornozelo, joelho, 
ombro, cotovelo, pulso e quadril. Não necessita de 
Kit de calibração. Através do software o usuário 
efetiva a calibração sem a necessidade de Kit 
especifico para esta finalidade. Todo componente 
ou equipamento utilizando corrente bivolt ou 220V. 
Inclui instalação e treinamento com garantia 
mínima de 12 meses. 

und 1,00 80.500,00 80.500,00 
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Ventilômetro digital. Tecnologia digital com sensor 
de fluxo tipo turbina destacável. Cabo extensor 
para sensor de fluxo. Permite a troca entre 
sensores para limpeza e esterilização. Menor custo 
de manutenção: requer apenas a troca do sensor 
de fluxo para reposição. Funcionamento a bateria 
9V (baixo custo operacional). Variação ampla da 
medida do volume corrente - permite monitorar uma 
grande faixa de pacientes, de adulto até 
pediátricos. Função HOLD - permite a 
monitorização do último valor medido. Portátil, 
compacto e leve (fácil de transportar). Gabinete de 
plástico de alta resistência contra impactos (maior 
durabilidade).Leituras através de display de cristal 
líquido luminoso. Medida: 0 - 200L (volume). 
Resolução 02 litros. fluxo: mínimo 5 lpm / máximo 
100 lpm. Precisão ± 5% over range. ±2% no ponto 
de calibragem. Resistência ao fluxo: 2 cmH2O a 
100 lpm. Garantia de 1 ano. 

und 2,00 8.038,50 16.077,00 

69 

Cadeira Poltrona Reclinável para coleta de 
material: Estofado em espuma, revestido em 
courvin. Para coleta de sangue geral. Ideal para 
laboratórios, hospitais e banco de sangue. 
Descanso de pés com inclinação articulados a 
cadeira com extensão concomitante à inclinação do 
encosto. Totalmente regulável, permitindo várias 
posições. Braçadeiras removíveis, com altura 1x20 
x largura 0,69 x Comprimento 1,65. Garantia do 
fabricante mínima de 1 ano. 

und 2,00 1.916,63 3.833,26 

    TOTAL 600.250,53 
 

1.2 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e 
entidade(s) participante(s): 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente aquisição compreende o planejamento das necessidades para o 
desenvolvimento eficaz dos estágios curriculares e das aulas práticas das disciplinas 
profissionalizantes dos cursos de graduação da UFPI, e visa atender a demanda de 
2015.  

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os materiais ora licitados tem como objetivo o fornecimento por diversas empresas de 
mercado, podendo ser especificados, tendo as suas características de desempenho 
estabelecidas de forma objetiva correspondendo a exigência expressa na legislação 
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vigente, dessa forma, enquadra-se na classificação de bens comuns nos termo de Lei n° 
10.520 de 2002, Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.540, 2005.     

 

4. ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE GARANTIA. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Nota de 
Empenho em remessa parcelada, no Almoxarifado Central do Campus Universitário 
Ministro Petrônio Portela – Ininga, em Teresina-PI. 

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 09 (nove) dias pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.7. Para os itens não contemplados com a garantia previstas na Planilha de Estimativa de 
Preços neste Termo de Referência, deverá ser aquela prevista no manual do fabricante, a 
partir da data de aceite definitivo.  

4.7.1. Para as garantias dos itens contemplados na Planilha supra citada as mesmas já 
estão disposta de forma clara e precisa.  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia  

6.1.1.1. Todos os equipamentos deverão ser entregues acompanhados do manual 
do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de 
assistência técnica autorizada; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6.1.7. Disponibilizar, a partir da assinatura da ATA, suporte técnico para atendimento 
durante o prazo de garantia. 

Nota Explicativa: As cláusulas acima elencadas são as mínimas necessárias. As peculiaridades da 
contratação podem recomendar a adoção de outras obrigações. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
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9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.1.7. Deixar ou recusar a assinar a Ata de Registro de Preços. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

10.2.2. multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

10.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;  

10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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10.2.7. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

11. DA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  11.1. A Autoridade competente da UFPI, autorizada pelo Ato da Reitoria nº 094/2012, 
aprova o presente Termo de Referência e autoriza a aquisição do material de consumo nele 
elencado. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,.  

 

Teresina - PI,  dede 2015.  

___________________________________________________ 
Assinatura da autoridade competente 
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MINUTA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2015 

 
O(A)......( Universidade Federal do Piauí), com sede no(a) Campus Petrônio Portela, na cidade de 
Teresina/PI , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e 
nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de 
....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
nº 32/2015, publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar 
os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 
ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual material permanente para 
equipar o Serviço Escola de Fisioterapia, laboratórios práticos-didáticos de ensino e 
demais setores da UFPI, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 
nº 32/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

2.2. Resultado do Fornecedor: 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  
Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    
    
    

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data Homologação, 
não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  
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5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
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6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3  (três) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e, havendo participação, será e 
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 
 
7.  DO FORO 

  7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da 
presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI. 

 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e 
demais normas aplicáveis. 

 
 

Teresiana (PI),      de                de 2015. 
 

 
EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)) 

RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL CPF Nº ASSINATURA 
Razão Social: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Representante legal/Procurador  

Representante legal 
 
 
 
obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
Local, _____ de _______de 2015. 
À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2015 
. 
Prezado (s) Senhor (es), 
 
As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a 
solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais 
gerais, expressos em reais (R$). 
 

Item  ESPECIFICAÇÕES  QUANTIDADE  V. UNIT. (R$)  V. TOTAL (R$)  
 (Inserir as especificações 

constantes do Termo de 
Referência) 

   

 
Preço Unitário por extenso: 

Preço Total por extenso: 
VALOR TOTAL por extenso: 
 

3. APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ, relativamente à aquisição equipamentos de uso fisioterapêutico, conforme especificações 
técnicas descritas nesta proposta, pela qual declaramos pleno conhecimento e total concordância 
com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições estabelecidas para a contratação. 

 
II   Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que: 
 

O prazo de validade desta proposta corresponderá a validade da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos, 

inclusive relacionados com salários, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, 
sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais despesas decorrentes de 
exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na realização dos serviços, depreciação 
de equipamentos e bens, ou das condições de gestão do contrato, estão incluídos no preço global 
final ofertado neste certame e serão de inteira responsabilidade desta proponente;  

 
c) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa proposta 

é perfeitamente exeqüível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim que temos 
plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo 
conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições do 
fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93; 
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d) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, 

até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores; 

 
e) É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que 

pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras 
empresas licitantes neste certame; 

 
f)  Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,  a proponente não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a 
partir dos quatorze anos na condição de aprendiz; 

 
g)  Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, 
diretamente e/ou por representante, neste certame; 

 
h)   As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar 

desta proposta serão suportadas por nós proponentes; 
 
I) Que declara manter  instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente 

treinados, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta 
proposta; 

 
J) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que 
ofertamos os valores supracitados: 
 
L) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
que estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico 32/2015 Sistema de Registro de 
Preços, ou seja,  detemos   condições operacionais para disponibilizar  todos os 
equipamentos, quando solicitados, durante a validade da Ata de Registro de Preços, 
conforme estabelece o edital e seus anexos. 
 

III)  Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que solicitamos que a 
tomem como firme e irretratável, na forma do Edital e da legislação aplicável. 
 
 

Local, data – carimbo/CNPJ 

 

 

assinatura do representante da empresa 
 

O representante deverá assinar em todas as folhas da proposta. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
 

A empresa <razão social da empresa>, CNPJ nº. <nº do CNPJ da empresa>, declara 
que prestará garantia e assistência técnica durante o período da garantia prevista no manual 
fabricante, no campi onde estiverem instalados os materiais, contados da data do 
recebimento definitivo do bem pela Universidade Federal do Piauí. 
Nome do Representante Legal: __________________________________________________ 
Cargo do Representante Legal: __________________________________________________ 
Identificação do Representante Legal: RG nº. ______________________, CPF nº. 
_____________________. 
 
 
Local e Data: _______________________, de _____ de _________________ de _________. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal (declarante) 

 


