ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA
PREGAO ELETRONICO Nº 007/2021
CONVENIO Nº 883728/2019
ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
1.

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Telefone/ Fax:
e-mail:
Contato:
2.

DADOS DO RESPONSAVÉL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E DADOS
BANCÁRIOS

Nome do Responsável legal para assinatura do Contrato:
RG.
CPF:
Endereço:
Nacionalidade:
Cargo:
Telefone:
Dados Bancários:

Item
01

Descriminação
Autoclave horizontal automática marca Luferco, modelo
39209, capacidade 365 litros, procedência nacional,
Registro ANVISA nº 80004710004, sistema hidráulico e
de vapor (tubulações e conexões) em aço inoxidável.
Equipado com manômetro e manovacuômetro para
controle das pressões das câmaras interna e externa.
Construída com dupla câmara: Câmara interna em aço
inoxidável AISI-316, câmara externa em aço inoxidável
AISI-304. Isolamento térmico em lã de rocha, com
revestimento em aço carbono galvanizado. Superfície
da câmara interna com polimento padrão sanitário
conforme normas vigentes da ABNT. Tubulações e
Conexões de suprimento de água e vapor em aço
inoxidável. Câmara interna possui entrada de validação,
permitindo a introdução de sensores para coleta de
dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas,
tipo guilhotina, confeccionadas em aço inoxidável AISI
316 com sistema de segurança antiesmagamento. A
guarnição do sistema de fechamento de porta
confeccionada em borracha de silicone. Gerador de
vapor, elétrico trifásico. Abastecimento de água
automático, através de bomba centrifuga. Resistências
elétricas blindadas em aço inoxidável. Câmara em aço
inoxidável AISI-304. Equipado com válvula de
segurança ajustada e lacrada e manômetro.
Equipamento construído conforme Norma do Ministério
do Trabalho, NR-13. Válvula de Comando: são
independentes, de acionamento pneumático. Faz parte
do escopo de fornecimento de um compressor que

Unid.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

Unid.

01

R$ 180.000,00

R$ 180.000,00

(cento e oitenta
mil reais)

(cento e oitenta
mil reais)

atenda a demanda de ar comprimido da autoclave.
Possibilita os seguintes sistemas de segurança, na falta
de energia elétrica, fecha a entrada de vapor. No
excesso de pressão na câmara interna, fecha a
passagem
de
vapor.
Comando
automático,
microprocessado, com programação flexível, composto
de: Unidade de controle microprocessada, Sistema de
controle da pressão da câmara externa por pressostato
ou transdutor de pressão. Sistema de Controle de
Pressão / Vácuo da Câmara Interna por pressostato ou
transdutor de pressão. Sistema Eletrônico de Controle
de Temperatura na Câmara Interna, através de pelo
menos 01 sensor, tipo termopar. Sistema de Indicação
de temperatura da câmara interna digital, com indicação
de temperatura em Graus Celsius. O Sistema de
informação por display digital, com tela tipo “TOUCH
SCREEN” para visualização dos parâmetros do ciclo a
ser efetuado, da programação dos parâmetros do ciclo
a ser processado e da operação em processo. O
comando permiti, no mínimo, as seguintes operações:
Escolha do ciclo de trabalho para esterilização de
utensílios, borracha e tecido. Escolha da temperatura de
trabalho para esterilização líquidos, utensílios,
instrumentos, borracha e vidros (121ºC / 134ºC).
Programação dos parâmetros (tempo, temperatura).
Programa para Bowie Dick. O comando tem, pelo
menos, as seguintes indicações luminosas e / ou
sonoras: Indicação visual de equipamento em operação,
Indicação visual / ou sonora de fim do ciclo, Indicação
visual e / ou sonora de falha no sistema. SISTEMA DE
VÁCUO: Bomba de vácuo, com selo de anel líquido
(água), montada dentro do gabinete da Autoclave.
Capacidade para atingir no mínimo 55mmhg de pressão
de vácuo, temperatura da água a 25ºC. SISTEMA DE
SEGURANÇA: Válvulas de segurança, com alavanca,
placa de identificação de pressão de trabalho e pressão
de ajuste para as câmaras: Interna e Externa / Gerador
de Vapor. O comando da Autoclave proporciona as
seguintes condições mínimas de segurança: Não
haverá partida do ciclo ou entrada de vapor a câmara
interna, caso as portas não estejam fechadas.
Impossibilidade de abertura da porta, quando já houver
sido dada a partida do ciclo. Impossibilidade de abertura
da porta, quando a câmara interna estiver com pressão.
A fase de esterilização iniciará, automaticamente,
somente quando a câmara externa estiver com o valor
programado de pressão, 2,2 Kgf/cm². Acessórios: carro
interno para acomodação da carga dentro da câmara de
esterilização, construído em aço inoxidável AISI-316,
(duas unidades). Carros para transporte dos racks,
construídos em aço inoxidável, (duas unidades). Cestos
aramados em aço inoxidável: quantidade necessária
que permita 02 (dois) carregamentos completos

conforme capacidade de carga do equipamento.
Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa
com produção compatível ao consumo da autoclave e
que produza água conforme parâmetros da norma NBR
17665. Impressora matricial, para registro. Compressor
de ar comprimido, para atender a demanda do
equipamento.
Valor total do item: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Declaramos para todos os fins que possuímos Assistência Técnica Autorizada, para todo o Estado de Minas Gerais,
como segue:
Declaro sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-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 cotação
prévia de preços, e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital 03/2020 e seus
anexos, sendo que o produto ofertado atende plenamente a especificação contida no referido edital.
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
Prazo de entrega: 90 (noventa) dias, conforme edital.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, conforme edital.
Local de entrega: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS – Rua Aimorés nº 2896, Santo Agostinho, Belo
Horizonte/MG – CEP 30.140-073.
Condições de pagamento: 20 (vinte) dias, conforme edital.
Garantia do equipamento: 12 (doze) meses, a partir da instalação, conforme edital.
Dados Bancários:
Assistência técnica: permanente gratuita durante todo período de garantia, sem ônus para a fundação Educacional
Lucas Machado - MG, prestada pela empresa
Acompanha manual de instalação, operação e manutenção em português.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 – convênio 883728/2019DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
DECLARAÇÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxx e do CPF Nº
xxxxxxxxxx, como representante devidamente constituído de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 foi elaborada de maneira
independente e 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 da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE
PREÇOS Nº 07/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 quanto a participar ou não da referida cotação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, antes da adjudicação do objeto da referida cotação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA antes da abertura oficial das propostas;
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
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DECLARAÇÃO
A empresa XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXX, declara, sob as penas da lei, que, até a presente
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de cotação prévia de preços não estando
suspensa do direito de licitar e contratar junto à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma, bem como não se
encontrando declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
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DECLARAÇÃO
A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, declara, sob as penas da lei, que na mesma
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

