ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Processo n° 052/2019 - Pregão Presencial n° 025/2019

A firma abaixo se propõe a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de
Referência – Anexo II, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo
rigorosamente às disposições da legislação competente.

Nº
Valor
do
Descrição
Unid. Quant.
Unit.
Item
PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO - Autoclavável, canulado até 4,5
mm, auto reverso, para uso hospitalar em procedimentos cirúrgicos
com o objetivo de realizar orifícios no tecido ósseo, com utilização de
vários tipos de brocas ou treﬁnas, bem como também pode ser usado
para introdução e extração de pinos e ﬁos lisos ou com roscas.
Empunhadura anatômica confeccionada de material leve, 850g e
resistente. Cabo em alumínio tratado com anodizado duro, rolamento
e todo sistema de transmissão em aço inox, permite acople de raspas
de ação giratória para preparo de cavidades ósseo-cartilaginosas
esféricas. O perfurador é acionado por nitrogênio, ar medicinal ou ar
ﬁltrado. Equipamentos autoclaváveis a 134ºc. Possui turbina motora
de até 30.000 rpm com acionamento progressivo através de um
1
un
01
gatilho no próprio cabo; mandril rápido em aço inox, com abertura
até 6,5mm com chave para aperto de brocas, velocidade de trabalho
de 0 a 1.000 rpm; mandril de alto torque com abertura até 10,0 mm
para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a
250 rpm, alto torque (desgaste de acetábulo e expansores de
cavidade medular). Registro Anvisa. Garantia: 12 meses acompanha:
- 01 caixa (autoclavável) para esterilização, acomodação e
transporte; - 01 mangueira de silicone com acople rápido,
autoclavável 03 metros de comprimento; - 01 regulador de pressão
com um engate rápido e chave para ﬁxação no torpedo com maleta
de transporte; - 01 manual e certiﬁcado de garantia; - 02 Chaves para
aperto do mandril.APRESENTAR: REGISTRO ANVISA, CATÁLOGO E AFE

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

Valor
Total

1.2 - O(s) preço(s) inclui (em) todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros,
encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e
outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de Pregão n° 025/2019.
2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
2.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias contados da data
de entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei
Federal n° 8.666/93.
3 – DA COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS
3.1 - Declaro para os devidos fins de Direito que os valores apresentados são de fato
aqueles praticados no mercado, tendo pleno conhecimento de que na hipótese de existir
sobre preço ou superfaturamento, essa empresa será responsabilizada, ainda que os preços
estejam abaixo da estimativa prevista no edital, conforme recente posicionamento do
Tribunal de Contas da União. Acórdão 2262/2015-Plenário, TC 000.224/2010-3, relator
Ministro Benjamin Zymler, 9.9.2015.
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