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LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA 

REPRESENTANTE LEGAL: SARA GOMES CÓRES, ADMINISTRADORA/SÓCIA, MG 11755768SSPMG  

CPF Nº 080.982.146-05 

CNPJ: 38.007.528/0001-65 | INSC. MUN. 100301062 | INSC. EST. 003803634.00-20 
BANCO BRASIL – AGÊNCIA: 1222-X – CONTA CORRENTE: 59.400-8 
E-MAIL: LICITACAO@LIDERMOVEISHOSPITALARES.COM.BR  (31) 3161-2021 

PROCURADOR: BERNARDO AUGUSTO DE AGUIAR 

TELE-FONE/WHATSAPP: (31) 9 9460-2860 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2022 
PROCESSO Nº 00080-00042161/2022-04 
TERMO DE COMPROMISSO: 
Declaramos que o objeto do orçamento será entregue conforme estipulado. 
 
Prezados Senhores, apresento-lhes nosso orçamento para o fornecimento dos itens hospitalares, para atender 
as necessidade 
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ITEM DESCRIÇÃO QTD  VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL  

14 

MACA - SIMPLES COM RODÍZIO: 
LEITOCONFECCIONADO EM CHAPA DE 
AÇOINOXIDÁVEL DE 0,80 MM, ESTRUTURADO 
COMTUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 25 X 25 X 1,20MM, 
O LEITO PODE SER REMOVÍVEL OU FIXO,CABECEIRA 
COM ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉSDE 
CREMALHEIRA, PÁRA-CHOQUE PARAPROTEÇÃO DE 
PAREDE SEM SUPORTE DE SORO.CARRO 
CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇOINOXIDÁVEL DE 1 
¼ X 1,20 MM E TRAVESSASEM TUBO DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 1” X 1,20MM, GRADES LATERAIS 
CONFECCIONADAS EMTUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 
1” X 1,20 MME TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE¾ X 1,20MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
DE 6”,SENDO 2 COM FREIOS EM 
DIAGONAL.DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L XA), 
CAPACIDADE: 150 KG 
 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
FABRICANTE: SWAB  
MARCA: DESTAK  
MODELO: MESA PARA EXAME CLÍNICO LEITO E 
ESTRUTURA INOX – DESTAK 

ANVISA: Nº 82032100007 

3  R$                        1.000,00   R$                     3.000,00  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  R$                                                                     3.000,00  

REGISTRO DOS MÓVEIS HOSPITALARES NA AGENCIA NACIONAL DE VIGINLANCIA SANITARIA: 

 

CARRO MACA - DESTAK – Nº 82032100004 

SUPORTE PARA SORO - DESTAK - Nº 82032100005  

MESA PARA EXAME CLÍNICO- DESTAK - Nº 82032100007  

CAMA HOSPITALAR - DESTAK - Nº 82032100008  

POLTRONA - DESTAK - Nº 82032100009  

BERÇO HOSPITALAR - DESTAK - Nº 82032100010  

CARRO DE EMERGENCIA - DESTAK – Nº 82032100011 
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CONDIÇÕES GERAIS:  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
PRAZO DE ENTREGA DOS BENS: CONFORME EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL 

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
FRETE: CIF 

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL 
 

 

 

DECLARAÇÕES:  
 

• Sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos no edital 
conforme previsao legal art 4º lei 10.520/2015 

• Sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como micro empresa ou empresa de pequeno porte 
art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quualquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º 
da lei complementar n.º. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 
sujeita às sanções previstas no art. 81 da lei federal n.º. 8.666/93.  
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

• Para os fins do disposto no inciso do art 27 da lei 8.666 /93 acrecido pela lei 9857/99 que não emprega menor de 18 anos 
em trabalho noturno, insalubre, perigoso e não emprega menor de 16 anos. 

• Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obritatoriedade de declarar ocorrencias posteriores. Sua proposta de preços se compromete em atende a todos os requisitos 
presentes neste certame. 

• Concorda com todos os termos estabelecidos neste edital 
• Na presente proposta estão inclusos todos os custos, impostos, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas. Assegurando 

nenhum ônus à instituição além do preço ofertado do objeto; 
• Declaramos que a presente proposta não sofrerá qualquer reajuste até a data do adimplemento do objeto, conforme sua 

validade; 
• Declaramos que concordamos com todos os termos do edital. 
• A fornecer os equipamentos no prazo, locais e condições previstos no edital, contados a partir da emissão da ordem de 

fornecimento expedida pelo departamento de compras da prefeitura municipal. 
• Concordamos em manter a validade desta proposta de acordo com o edital, a contar da abertura da sessão pública. 
• Que estão inclusos nos valores cotados todas as despesas sobre o objeto licitado (custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas seguros, treinamentos, lucro e outros). 
• Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, na minuta contratual, bem 

como as disposições da lei nº8666/93 e lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lc nº123/06 e 147/14, que reo presente. 
• Declaramos, para os devidos fins, que garantimos a qualidade dos objetos cotados nesta proposta, garantindo que os produtos 

serão fornecidos de acordo com as especificações definidas nesta proposta, respeitando o estabelecido no edital e com a 
validade mínima exigida no edital. 

• Declaramos através deste, garantir a entrega no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no presente edital. 
• Declaramos, para os devidos fins, que garantimos a qualidade dos objetos cotados nesta proposta, garantindo que os produtos 

serão fornecidos de acordo com as especificações definidas nesta proposta, respeitando o estabelecido no edital e com a 
validade mínima exigida no edital. 
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• Declaramos através deste, garantir a entrega no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no presente edital. 
• Declaramos que submetemos inteiramente a todas as condições deste edital; 
• Declaramos que os produtos obedecem a á estipulação do presente edital; 
• Responsabilizamos e garantimos que o produto e qualidade estabelece o edital. 
• Declaramos que o produto será entregue de primeira qualidade; 
• Declaramos a garantia conforme edital 
• Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todas as 

despesas com administração, materiais, mão-de-obra, leis sociais, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, todos os 
tributos incidentes e demais encargos: enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado. 

• Declaramos através deste, garantir a entrega no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no presente edital. 
• Declaramos que os preços consignados nesta proposta, abrangem todas as despesas com equipamentos, transporte, leis 

sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para 
fornecimento dos produtos citados no objeto. 

• Declaramos está ciente das condições do edital, minuta de contrato e do termo de referência e estar em pleno e total acordo 
com todas as disposições neles contidas. 

• Declaramos que temos condições de atender as disposições editalíssimas quanto aos quantitativos, ao prazo e condições de 
fornecimento dos produtos por nos apresentado em nossa proposta. 

• Concordamos com todos os termos e anexos existentes neste edital. 

• Sob as penas da lei que em cumprimento ao disposto na lei municipal nº 5.446/2017 e suas posteriores alterações, não 
possuímos condenações em nome da empresa e nem de seus sócios em processos criminais transitados em julgado por 
corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrências, formação de quadrilha, 
ambientais, contra a vida, contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação 
de recursos públicos. 

• Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão 
de verdade, firmamos a presente. 

• Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• Para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou sob o regime 
de me/epp, para efeito do disposto na lc 123/2006. 

• Para fins de atendimento ao que consta no edital, que a empresa tomou conhecimento do edital e de todas as condições de 

participação na licitação e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as 

penas da lei. 

• Não possui impedimentos e vedações de participação e contratação pelos motivos dispostos no art. 33 da lei orgânica 
municipal e no art. 9º, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Por ser verdade, firmo a presente declaração para que 
surta efeitos jurídicos e legais. 

• Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• Declaro, na condição de licitante, não está suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
administração pública municipal, estadual ou federal, direta ou indireta. 

• Em cumprimento ao instrumento convocatório acima identificado, declaramos que termos conhecimento de todas as 
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento às exigências de 
habilitação. Declaramos ainda, sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da lei nº. 8.666/93, que até a data de 
entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente licitação. 

 
• Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que: 

 
A. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da 

mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
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B. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

C. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 
fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

D. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

E. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-
la. 

 
• Declaramos que, nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.  
 

• Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços acima indicados, estamos de pleno 
acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 
integralmente. 

 
• Declaramos que será prestado durante o período de garantia, assistência técnica, incluído a manutenção corretiva e o suporte 

técnico, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, com data a ser definida após a montagem completa e aceite 
dos itens contratados e com o devido agendamento e acompanhamento dos nossos profissionais da CONTRATANTE, sem 
qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia. 

 

• Declaração de que manteremos garantia dos equipamentos e seus acessórios. Devem estar cobertas todas as partes e peças 
mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. Prazo conforme edital. 

 

 
__________________________________________________ 

PROCURADOR: 

BERNARDO AUGUSTO DE AGUIAR 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

MG 14.120.736 SSP/MG 

CPF: 106301026-86             

 

PROCURADOR: BERNARDO AUGUSTO DE AGUIAR 

E-MAIL: LICITACAO@LIDERMOVEISHOSPITALARES.COM.BR      

TELE-FONE/WHATSAPP: (31) 9 9460-2860 

 

RIBEIRÃO DAS NEVES, 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 


