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FORNECEDOR

MATERIAL/SERVIÇO
Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

1 UN 1APARELHO PARA TRIAGEM DE ACUIDADE VISUAL QUE REALIZA OS TESTES DE ACUIDADE 
VISUAL, ACUIDADE AUDITIVA, VISÃO CROMÁTICA (TRÊS CORES BÁSICAS), 
ADAPTOMETRIA (OFUSCAMENTO E VISÃO NOTURNA) E VISÃO ESTEREOSCÓPICA 
(PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE).

19/00438

O APARELHO DEVE CONTER UM MODEULO PRINCIPAL PARA A REALIZAÇÕES DE 
TODOS OS TESTES.

CAPACIDADE PARA EXECUTAR TESTES FÍSICOS DE TRIAGEM NAS SEGUINTES 
ÁREAS:

OFTALMOLÓGICA
ACUIDADE VISUAL
CAMPO VISUAL (CAMPIMETRIA HORIZONTAL)
VISÃO CROMÁTICA
VISÃO ESTEREOSCÓPICA (PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE)
OFUSCAMENTO E VISÃO NOTURNA (ADAPTOMETRIA)

OTORRINOLARINGOLÓGICA
ACUIDADE AUDITIVA

O MESMO CONTEM:

         - 01 (um)- Módulo Principal;

         - 01 (um)- Módulo Dinamométrico;

         - 01 (um)- Módulo Campimétrico;

         - 01 (um)- Fone de Ouvido;

         - 01 (um)- Manual do Proprietário;

         - 01 (um)- Certificado de Garantia;

         - 02 (duas)- Tabelas Simplificadas de Optotipos; ( line Snellen )

         - 01 (um)- Oclusor; ( line Snellen )

         - 01 (um)- Limpa Lentes;

         - 01 (um)- Jogo de Capas Plásticas de Proteção;

CLP/DA
ELIAN SILAS DE SOUZA 

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 25/02/2019 às 18:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE 
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Autorização Eletrônica
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         - 01 (um)-  Pc. sachê para desinfecção de oculares;

         - * 01 (uma)- Tabela de Jaeger; (Opcionalmente para Medicina Ocupacional)

         DIMENSÕES E PESO DO CONJUNTO:
         MÓDULO PRINCIPAL: 0,42 x 0,35 x 0,35 m
         MÓDULO CAMPÍMETRO: 0,38 x 0,37 x 0,20 m
         MÓDULO DINAMÔMETRO: 0,08 x 0,20 x 0,03 m

         PESO LIQUIDO: 10 kg.

Observações

Notas

1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.

2) - Não aceitamos cobrança bancária;
- Apresentar a nota fiscal e recibo no ato da entrega da mercadoria/serviço.

1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.

2) - Não aceitamos cobrança bancária;
- Apresentar a nota fiscal e recibo no ato da entrega da mercadoria/serviço.
- O pagamento será efetuado com 10 dias úteis após a data de entrada da nota fiscal o qual se dará após a efetiva entrega da 
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mercadoria/serviço, mediante certificação do requisitante;
- Não receberemos notas fiscais emitidas entre os dias 21 e 31 de cada mês;
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mercadoria/serviço, mediante certificação do requisitante;
- Não receberemos notas fiscais emitidas entre os dias 21 e 31 de cada mês;
- Deverá ser informado no corpo da nota fiscal o seguinte: banco, agência e conta corrente.
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- Deverá ser informado no corpo da nota fiscal o seguinte: banco, agência e conta corrente.
- Favor indicar em sua nota fiscal o nº do pedido ao fornecedor (PAF);
- O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, dará ao Sesc/PA o direito de rescisão unilateral do contrato ou 
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3) Toda empresa vencedora não sediada no Estado do Pará deverá enviar, junto com a nota fiscal, a Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovante de pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL), instituido pela EC 
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1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Castanhal/PA.

2) - Não aceitamos cobrança bancária;
- Apresentar a nota fiscal e recibo no ato da entrega da mercadoria/serviço.
- O pagamento será efetuado com 10 dias úteis após a data de entrada da nota fiscal o qual se dará após a efetiva entrega da 
mercadoria/serviço, mediante certificação do requisitante;
- Não receberemos notas fiscais emitidas entre os dias 21 e 31 de cada mês;
- Deverá ser informado no corpo da nota fiscal o seguinte: banco, agência e conta corrente.
- Favor indicar em sua nota fiscal o nº do pedido ao fornecedor (PAF);
- O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, dará ao Sesc/PA o direito de rescisão unilateral do contrato ou 
documento equivalente (PAF), perda da garantia oferecida, quando houver, e suspensão, em até 2 (dois) anos do direito de licitar 
com o Sesc/PA.

3) Toda empresa vencedora não sediada no Estado do Pará deverá enviar, junto com a nota fiscal, a Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovante de pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL), instituido pela EC 
87/2015. No caso de inobservância, o Sesc poderá abater do valor total da notal fiscal o valor do DIFAL, para recolher aos cofres 
do Estado, já que possui imunidade tributária nos termos do art. 150, VI "c" da Constituição Federal.

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

CLP/DA
ELIAN SILAS DE SOUZA 

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 25/02/2019 às 18:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE 
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Autorização Eletrônica


