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Razão Social: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ:

Inscr. Estadual 10.794.585-1 Municipal:
Endereço: Avenida Madri, N° 2152, Qd.82 Lt.11, Faicalville CEP:
Cidade/UF:
Telefone/Fax:

E-mail

Dados Bancarios: Banco Santander Agencia: Conta Corrente: 13.002098-3

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD
MARCA/MODELO/ 

FABRICANTE
V. UNITARIO V. TOTAL

15

Cama hospitalar, material: açoinoxidável, acabamento da superfície:pintura 

eletrostática, po: 3 manivelasescamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5",freio em 2 

rodízios diagonais,comprimento: até 1,90 m, largura: cercade 0,80 m, altura: cerca 

de 0,60 m,capacidade de carga: até 150 kg, pos deacionamento: manual, 

componentes:suporte de soro, característicasadicionais: cabeceira, peseira, 

gradeescamoteáveis

UNID 3

SA-4024M                          
MARCA: SAM MEDIC

FABRICANTE:             

SAM MEDIC.             

REGISTRO ANVISA 

SOB Nº: 

82354530005 

2.692,33R$           8.076,99R$             

8.076,99R$             

DADOS DA LICITANTE

62 4141-7180

INÍCIO DA SESSÃO: 09/11/2022 ÀS 10h00min

AO
GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00080-00042161/2022-04

financeiro@sammedic.com.br

Prezados Senhores,

Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta

para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

Objeto: Aquisição de bens permanentes - equipamentos de saúde - para compor o acervo patrimonialda Escola Técnica da Coordenação Regional de Ensino /CRE de Santa Maria - DF, 

subordinada à Secretariade Estado de Educação do Distrito Federal /SEEDF, conforme especifi cações conti das neste Edital e seus Anexos.

PROPOSTA COMERCIAL

21.983.850/0001.27

74.350-730
5081815

Goiânia/Goiás

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

0.929

O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s)

produto(s) ofertado(s) nesta proposta. prazo de instalação dos equipamentos será de, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo contado após a emissão do ANEXO II - MODELO DO TERMO

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias.

VALOR TOTAL DA PORPOSTA

oito mil e setenta e seis reais e noventa e nove centavos.

A-A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e que o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. B-A intenção de apresentar proposta não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. C-Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 

influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação. D-Que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação. E-Que o conteúdo da 

proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor, antes da abertura oficial das propostas e;

Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas

alterações subsequentes, como também a forrnecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do

referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Goiânia, 09 de novembro de 2022

 Estamos cientes e concordamos com as condições estabelecidas no edital desta licitação e seus anexos, tais como: a) A empresa se declara sob as penas da lei, que é microempresa/ 

empresa de pequeno porte. b) Que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo, Estadual, Municipal e Federal. VIII. c) A garantia é de 01 (um) ano 12 

meses contra defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por problemas decorrentes do mau uso e/ou vandalismo.						

Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a prestação de serviços 

imediatamente, após o pedido emitido pelo setor competente do Órgão Licitante.

Local de Entrega: Conforme nota de empenho e Edital;

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)]comprovadamente novo (s) e sem uso , uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s)ou 

peça(s) recondicionado(s), reuti lizado(s) ou reformado(s). Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demaisdespesas decorrentes da 

execução do objeto. DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADEAMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que 

produz/comercializa bens: a) consti tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma dasnormas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT; b) que ofereçam 

menor impacto ambiental em relação aos seus similares; c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrõestecnicamente recomendados por organismos nacionais ou 

internacionais; d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a uti lização de materialreciclável, com o menor volume possível; e) que funcionem com baixo consumo de 

energia ou de água; f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em suaprodução, signifi quem economia no consumo de recursos naturais; g) que 

possuam certi fi cado emiti do pelos órgãos ambientais; h) que possuam certi fi cação de procedência de produtos.
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