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 EDITAL 
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017 

 
 

 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a 

Sra. Sandra Maria Cumin Ferro, em conformidade com a Portaria nº. 034 de 
11 de janeiro de 2017 informa que por solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, através do processo administrativo protocolado sob nº 
0018.000001522/2017, realizará procedimento licitatório para aquisição do 

objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL DE CADA LOTE, observadas as disposições legais 

contidas na Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, regulamentada através do 
Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à Lei nº. 8.666, de 

21/06/1993, Lei Complementar nº. 123/06 e 147/2014 decreto nº 
8.538 de 06/10/2015, e disposições contidas no presente Edital. Torna 

público, para conhecimento das empresas interessadas, que no dia 

08/03/2017 às 09h00min, estará abrindo as propostas de preços. E que 
no dia 08/03/2017 às 10h00min, através do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, estará abrindo a sala de disputa para a realização 
de Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos; 
 

 
1 – DO OBJETO 

 

  O presente Pregão tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA 
PARA USO EXCLUSIVO DA UESF CACHOEIRA, COM RECURSOS DO 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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APSUS”, pelo período de 12 (doze) meses, obedecidas as formalidades 
legais.  

 
2 – DO VALOR ESTIMADO 

 

O preço máximo global da presente licitação será de R$ 88.714,43 
(oitenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e três 

centavos), divididos em 13 (treze) lotes, conforme Anexos deste Edital. 
 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
                         

10.301.0015.2.044 – Atenção Primária da Saúde   
3.3.90.30.00 - 1495 – Material de Consumo                                                               

4.4.90.52.00 - 1495 – Equipamentos e Material Permanente 
 

 

4 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

edital.  
 

a) CREDENCIAMENTO: 
 

a.1) Os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão 
provedor, Banco do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-

e.com.br, preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização 
deste Pregão; 
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a.2) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade integral do credenciado e na presunção de sua capacidade 

operacional para realizar as transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
 

a.3)  Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no 

ramo pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as 
exigências deste edital; e 

 
a.4) Não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em 

consórcio. 
 

b) Estará impedido de participar o Licitante que: 
 

b.1) Estiver sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
 

b.2) Estiver incurso em sanções aplicadas por este órgão público; 
 

b.3) Tenha sido punido ou declarado inidôneo por este órgão público. 
 

b.4) Possuir em seu Contrato Social finalidade ou objetivo incompatível com 

o objeto deste Pregão. 
 

b.5) Pessoa física, servidor ou dirigente desta Prefeitura. 
 

 
5 – DA REMESSA ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS 

 
a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante 

credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta. 
 

b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações 
assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras 

e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso. 
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c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “valor do lote” 
(respeitando o valor máximo de cada item) estando incluídos todos os 

tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas necessárias à 
execução do objeto desta Licitação. 

 

OBSERVAÇÃO: Somente serão aceitas propostas com valores 
unitários e valor total do lote, sob a pena de desclassificação. 

 
d)  Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não 

prevista neste Edital. 
 

e)  As propostas devem atender integralmente aos Anexos deste Edital. 
 

f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com no mínimo 2 (duas) casas 
decimais. (exemplo: R$ 1,00). 

 
 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 

a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a 

sessão pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas nos Anexos deste Edital. 
 

b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos 

ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens 
emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 

 
c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob 

pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
 

d) Será considerada aceitável a proposta que: 
 

d.1) atenda a todos os termos deste Edital; 
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d.2) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os 

custos estimados para a execução do CONTRATO e com as disponibilidades 
orçamentárias da Prefeitura Municipal deste Município, e: 

 

d.3) constatada a existência de proposta(s) inexeqüível(eis) o Pregoeiro 
excluirá o Licitante proponente da etapa de lances. 

 
e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance 

exclusivamente por meio do provedor eletrônico. 
 

f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de 
lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance 

registrado no sistema. 
 

g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, 
prevalecendo o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

 
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 

Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance. 
 

i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances pelo Pregoeiro, tempo este fixado em 02 (dois) minutos.  

 
j) O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que 
seja obtido preço menor e assim decidir sobre sua aceitação. 

 
k) Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação via sistema do Banco do Brasil no endereço 

www.licitacoes-e.com.br, chat de mensagens. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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l) Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e 
o sistema permanecerem acessível aos Licitantes para      recepção dos 

lances, quando possível à retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até 
então praticados serão considerados válidos. 

 

m) O Pregoeiro poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a 
qualquer momento. 

 
n) O Pregoeiro anunciará o Licitante de menor lance imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 
o) O Licitante detentor do menor lance de cada lote, deverá 

encaminhar, aos cuidados da Pregoeira IMEDIATAMENTE, (com 
exceção da regularidade fiscal, diante do art. 42 da lei complementar 

123/06), via e-mail: licitacoes@tamandare.pr.gov.br: 
 

o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente  na forma da 

lei. De acordo com o item 7.1.2, letras “b”, “c”e “d”, deste Edital; 

 
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). 

De acordo com o item 7.1.2, letra “e”, deste Edital;  
 

o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos Termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. De acordo com o item 7.1.2, 
letra “f”, deste edital; 

 
o.4) proposta de preço, em conformidade com o item 11 deste Edital. 
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o.5) Posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 
o licitante melhor classificado deverá encaminhar, DE UMA ÚNICA 

VEZ, TODA A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS, na forma de cópias autenticadas ou 

documentos originais. 

 
o.6) Os licitantes classificados a partir da 2ª colocação, poderão ser 

convocados a qualquer momento para a apresentação da 
documentação de habilitação, em caso de inabilitação dos 

classificados em melhor colocação que a sua, obedecendo-se ao 
disposto nos itens 6.1 e 6.3 deste Edital. 

 
o.7) Não será permitida a complementação da documentação de que 

trata o item 6.1 deste Edital, salvo naqueles casos previstos no art. 
48, §3º das Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/1993. 

 
p) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia 

durante a sessão pública, bem como apresentar memoriais e contra-razões, 
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios. 

 

q) Após o julgamento dos recursos e das contra-razões, será adjudicado o 
objeto do certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final 

da Licitação sujeito à homologação pela autoridade superior competente. 
 

r) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública Pregão constarão na ata que 

será divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de 
publicidade existentes. 

 
 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO. 
  

O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s) 
deverá conter: 
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7.1 – DA HABILITAÇÃO 
 

7.1.1) Habilitação Jurídica: 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ação, acompanhados de documentação de eleição de seus 

administradores e a comprovação da publicação pela imprensa da ata 
arquivada. 

 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
poderá ser cópia autenticada extraídos do livro diário, ou do jornal, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. 

 
b) A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% 

total do(s) lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, 
considerando o valor estimado para cada lote. (art. 31 da Lei de Licitações e 

Contratos). 

 
c) Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) com os resultados superiores a 1 (um), sendo 
inabilitado o licitante que apresentar índices em desconformidade com o 

seguinte Modelo Quadro, o qual deverá constar abaixo, a assinatura o nome 
da empresa e a assinatura do representante legal: 

 
 

Descrição Fórmula Resultado 

Liquidez Geral LG = 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 

Solvência  Geral SG = 

            
                        Ativo Total_       ________ 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Liquidez Corrente LC = 

       
           Ativo Circulante          ___ 

 

Passivo Circulante 

 

 

     
d) Certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da sede da pessoa 

jurídica, indicando o número de distribuidores de falência ou recuperação 

judicial com prazo, não superior a 90 (noventa) dias da apresentação da 
mesma à Comissão. 

 
e) Certidão(s) negativa(s) de pedido(s) de falência ou recuperação judicial 

expedida(s) pelo(s) Distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, no caso de 
haver mais de um, deverá apresentar de todos. 

 
f) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional, que utilizam – se de contabilidade simplificada e que não disponha 
de Balanço Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos 

documentos exigidos no item “d”, quais sejam balanço e índices de situação 
financeira, desde que apresentem, obrigatoriamente, documento de opção. 

 
 

7.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
Prova de Regularidade com as Fazendas: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União; 
 

c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva 

Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 

d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela 
respectiva Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 
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OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade 

fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento 
único poderá ser apresentado; 

 

e) Prova de situação regular perante o fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS (CRF); 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 
12.440/2011); 

 
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, 

deverá ser apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da 
filial. 

f.1 ) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o pregoeiro, 
concederá o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o Pregoeiro solicitar através do Chat mensagem, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do  débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
 

7.1.3  DAS DECLARAÇÕES: 
 

a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III. 

 

d) Declaração do licitante de que o licitante encontra-se idôneo para licitar, 
conforme Anexo IV; 

 
e) Declaração de que aceita todas as condições do Edital. 
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f) Declaração que os produtos ofertados tenham identificação impressa 
contendo, o nome do fabricante, marca e se houver modelo e número de 

registro no Ministério da Saúde.  
 

g) Declaração da licitante, assinada por seu representante legal, com firma 

reconhecida, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados, 

para realizar as entregas no prazo previsto neste Edital. 

 

 
8 - DA APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: 

 

a) O licitante vencedor deverá enviar manual, ficha técnica ou 

catálogo do fabricante contendo marca, modelo e as características 

do item ofertado (dimensões, materiais e processados utilizados na 

fabricação, fotos, desenhos, etc.) de maneira que possam aferir as 

especificações técnicas exigidas neste Edital.  

 

b) As informações do manual, ficha técnica ou catalogo do fabricante 

serão submetidas à análise comparativa com os aspectos técnicos exigidos 

no Edital.  

 

c) Sendo desaprovado o item ofertado pelo licitante vencedor da fase de 

lances, deverá ser notificado o licitante classificado em segundo lugar para, 

observados os procedimentos dos subitens anteriores, também apresentar 

manual, ficha técnica ou catálogo do fabricante, pertinentes a sua oferta.  

 

d) Os procedimentos dos itens acima deverão ser repetidos até que seja 

verificada a compatibilidade das informações do manual ou ficha técnica com 

as especificações técnicas exigidas neste Edital.  
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9 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do 

licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) o fornecimento anterior com características técnicas, 
quantidades e prazos de natureza semelhante ao objeto deste certame 

licitatório. 
 

b) Apresentação de Termo de Responsabilidade Técnica firmada entre o 

órgão da Atenção Primária e o responsável técnico da empresa, devendo ser 

compatível e abrangente com o objeto deste certame. 

 

c) Apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica, emitido pelo 

Conselho Regional a que está subordinado, do Estado da licitante, em vigor, 

de acordo com a Lei nº 3820/60 e a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

d) Apresentação do Alvará de Autorização de Funcionamento ou Licença 

expedida pelo Município sede da licitante para o ano vigente, devendo ser 

compatível e abrangente com o objeto deste certame. 

 

e) Declaração em papel timbrado do Licitante, a ser enviada quando 

solicitada, fazendo referência ao presente Edital de Licitação, declarando que 

prestará a assistência técnica durante o período de garantia dos 

equipamentos propostos e que possui rede de assistência técnica treinada, 

certificada e credenciada pelo fabricante, dentro da região abrangida, para 

efeito de cumprimento das obrigações de garantia na região do 

fornecimento, acompanhada da relação dos pontos de atendimento 

(endereço e telefone), que comprovem, seja mediante comprovação de 

registro no Conselho Regional de Engenharia, arquitetura e Agronomia – 

CREA, ou no Conselho Regional de Administração – CRA (a depender do 
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caso) da região a que estão vinculadas cada uma das empresas indicadas 

para realizar a instalação, testes e garantia de funcionamento, quando não o 

próprio licitante. 

 

f) Declaração do licitante, em que conste o endereço de suporte aos 

equipamentos, declarando explicitamente as informações de suporte ao 

produto, bem como o número telefônico para chamados técnicos, 

também para suporte aos equipamentos. Os serviços deverão estar 

disponíveis em até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Contrato. 

 
g) A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que 

prestar, sob pena de crime de falsidade material (art. 297 e 298 do Código 
Penal) ou ideológica (art. 299 do Código Penal) ou ainda, de ser 

desclassificada, ou ver anulada a adjudicação, ou rescindido o seu contrato; 
  

 

10 – DEMAIS INFORMAÇÕES: 

a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da 
unidade que realiza a licitação, por publicação em Órgão de Imprensa Oficial 

ou ainda, por cópia acompanhada da respectiva via original, para conferência 
no ato da entrega. 

b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o Anexo II deste 
Edital ou outro documento hábil, em se tratando de procuração por 

instrumento público. 

c) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a 

capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou 

estatuto social. 

d) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, 

este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação. 
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e) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em 
que se encontram no Edital e devidamente numerados. 

 
 

11 -  PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A proposta deverá conter: 

 
a) Indicação do “MENOR PREÇO GLOBAL DE CADA LOTE”, (respeitando 

o valor máximo de cada item) considerando todas as informações deste 
Edital, obrigatoriamente as contidas nos Anexos, para tanto se faz 

necessário a apresentação dos valores unitários e totais de cada item, 
utilizando duas casas decimais. (Exemplo: R$ 1,00). 

 
b) Inclusão no preço proposto, de todos os produtos necessários para a 

execução do objeto, despesas de impostos, seguros e de todas as despesas 
necessárias para a perfeita execução dos serviços e respectiva entrega dos 

materiais. 
 

c) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, 

as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da 
proponente pela proposta que resultar da retificação. 

 
d) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data designada para a sessão pública. As propostas que 
não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este ficará fixado 

em 60 (sessenta) dias, para fins desta licitação. 
 

e) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a 

última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que 
obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato. 

 
f) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se 

encontram enumerada e em papel timbrado da licitante. 
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g) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 

h) No valor proposto deverão estar computados todos os valores 

necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como 
tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à 
aquisição, transporte, entre outros. 

 
i) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de 

propostas, as quais serão consideradas em todos os seus efeitos 
obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado 

o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
 

j) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinaráa proposta do 

lance subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação, se for o caso, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta e/ou lance que atenda ao 

edital. 
 

k) Ocorrendo a situação descrita acima o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante para que seja obtido menor preço. 

 
l) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance  na fase de 

habilitação, será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pelo 
Pregoeiro Oficial”. 

 

12 – CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) A fornecer os mobiliários e equipamentos sem nenhuma irregularidade, 
como, por exemplo, não conter as especificações técnicas exigidas, não 
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corresponder a marca apresentada na proposta, ou ainda, com defeitos de 
fabricação; 

b) A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas 
expensas no todo ou em parte, o mobiliário, em que se verificarem 

imperfeições, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou transporte 

do mesmo. 

c) A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, 

mediante solicitação da Prefeitura, do mobiliário ou equipamento que 
porventura apresentar vícios ou defeitos em virtude da ação ou omissão 

involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade inferior e em desacordo 
com as especificações técnicas; 

 
d) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a 

possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados 
da contratada ou de terceiros, relativamente à entrega do objeto deste 

certame (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93). 
 

e) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, 
trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e 

indiretamente, na entrega e montagem do mobiliário. 

 
f)  Os produtos deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo de 12 (doze) 

meses; 
 

g) Deverá ser apresentada assistência técnica, de acordo com as 
recomendações do fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, 

as peças que apresentarem eventuais defeitos; 
 

h) Os produtos fornecidos deverão estar garantidos contra qualquer defeito 
de fabricação, nas condições do respectivo fabricante, devendo a licitante 

vencedora substituir, por sua conta e no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, caso os produtos sejam considerados inadequados às especificações, 
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ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que 
comprometam o seu uso regular; 

 
i) No caso de substituição do produto, o substituto terá o mesmo prazo de 

garantia originalmente dado ao produto substituído, a contar da data em que 

ocorrer a respectiva substituição; 
 

 
13 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

a) Garantia mínima de 12 (doze) meses, com fornecedor ou rede de 

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante. 

 

b) Deverá ser apresentada assistência técnica, manutenção preventiva e 

corretiva de acordo com as recomendações do fabricante consertando ou 

substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem eventuais 

defeitos. 

 

c) Durante o período de garantia, a contratada obriga-se a manter a 

qualidade técnica e os serviços de assistência técnica dos equipamentos, 

contra qualquer defeito de fabricação ou desempenho que o equipamento 

venha a apresentar. 

 

d) A garantia incluirá reparo e a substituição de quaisquer peças ou 

componentes defeituosos dos equipamentos, exceto daqueles que 

comprovadamente sofrerem desgastes por uso inadequado, tudo sem 

qualquer ônus para a Administração. 

 
 

14 – DA ENTREGA:  
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a) Os produtos deverão ser entregues na Central de Abastecimento da 
Secretaria de Saúde de Almirante Tamandaré/Pr., situada na Rua Antônio 

Baptista de Siqueira, 347 – Vila Santa Terezinha – Centro – Almirante 
Tamandaré/Pr. 

 

b) O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias corridos, a contar 
do recebimento da nota de empenho, expedida via fax ou e-mail pela 

Secretaria Municipal de Saúde, excedendo este prazo será aplicado às 
sanções previstas na lei de licitação. 

 

c) A entrega deverá ser feita, com comunicação de 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência ao responsável pelo recebimento, da seguinte forma: 

 

d) Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei Federal nº 8.078, de 

11/09/1990, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar 

informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as 

características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, 

composição, prazo de validade e outros, bem como o(s) risco(s) que 

apresenta(m) à saúde e à segurança dos usuários quando for o caso. 

 

e) O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil do licitante, 

por vícios de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as 

especificações estabelecidas neste Termo, verificadas posteriormente. 

 

f) Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 

conformidade com as edições mais recentes. 

 

g) Por ocasião do recebimento dos equipamentos, a administração reserva-

se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-

los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 

técnicas do objeto licitado, obrigando-se a licitante a promover a devida 
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substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus para a 

Prefeitura, excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de 

licitação. 

 

h) Na hipótese de constatação de anomalias que comprometem a utilização 

adequada dos equipamentos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em 

parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93. 

 

 
15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
a) O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal detalhada, 

devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Saúde, dentro de 30 

(trinta) dias após o encaminhamento da mesma. 

 

b) A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da 

Certidão Negativa de Débito conjunta da Receita Federal e do INSS, e do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da 

Fatura/Nota Fiscal. 

 

c) Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato 

ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

 

16 – DOS PREÇOS:  

 

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos 

necessários, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, homologação, 
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seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto licitado. 

 

 
17- DO REAJUSTE 

 

a) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da 
Lei 8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, 

ou na falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  
 

b) O reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de 
apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 

 
c) Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido à revisão do 

contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação 

injustificada. 
 

 
18 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

a) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo do 
Coordenador da Atenção Primária, com a verificação dos quantitativos das 

especificações técnicas e demais conformidades constantes no Edital e neste 
contrato. 

 
b) A Secretaria Municipal de Saúde fiscalizara obrigatoriamente a execução 

do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-

se o direito de rejeitar o fornecimento dos produtos que, não forem 
considerados satisfatórios e determinar a licitante a substituição de produtos 

ou correção de irregularidades. 
 

c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 
licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive 
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resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do 

licitante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações).   

 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, salvo expressa disposição em contrário. 
 

b) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo 
estabelecido neste Edital, este será transferido para o primeiro dia útil de 

expediente normal da Administração. 
 

c) Às empresas que retirarem o Edital serão expressamente comunicadas de 
toda e qualquer alteração que importe em modificação do mesmo, através 

do site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. 
 

d) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência 

de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar 
e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 

 
e) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, 

pelos proponentes, das condições do Edital, cujo desconhecimento não 
poderá alegar. 

 
f) O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica 

facultado à promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar instrução do processo. 

 
g)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente 

licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.666/93, não cabendo às licitantes direito a indenização, nem pela 
elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos. 

 
h) O prazo de entrega é de cinco dias a contar da data de 

recebimento da nota de empenho, já o de execução e de vigência 12 

(doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. 
 

i) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério 
da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no Art. 57, 

item I e II da Lei 8.666/93. 
 

j) Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto ao 
Pregoeiro, de forma expressa e mediante protocolo, até 05 (cinco) dias antes 

da data designada para a realização da sessão pública e serão respondidas 
até o dia anterior ao da sessão. 

 
k) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 

8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 

l) O expediente da Administração pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no horário 

compreendido entre 08h00min às 12h00min horas e, das 13h00min às 
17h00min. 

 
 

20 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não 
mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o 

procedimento desta Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências 
estipuladas neste Edital para assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a 

assiná-lo terá suspenso o direito de licitar para este município, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará 

o contraditório e a ampla defesa. 
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21 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A 
CONTRATAÇÃO 

 
a) A adjudicação e homologação deste certame; 

 

b) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor do 
certame por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 

 
b.1) em até 3 (três) dias úteis, para assinatura do contrato, O não 

cumprimento deste item acarretará sansões previstas neste Edital. 
 

 
22 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
a) As impugnações não terão efeito de recurso e poderão ser oferecidas por 

qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas. 

 
b) As impugnações deverão se dar de formas expressas e dirigidas ao 

Pregoeiro. 

 
c) Decairá do direito de impugnar o edital aquele que não o fizer no prazo 

legal. 
 

d) Os recursos relativos aos atos da presente licitação decorrem das 
disposições constantes do artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02.  

 
e) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 
f) A ausência de manifestação imediata e motivada importará na 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 
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Pregoeiro à licitante vencedora e encaminhamento do processo à autoridade 
competente para homologação. 

 
g) Eventuais recursos deverão ser interpostos de forma expressa e dirigidos 

ao Presidente da Comissão de Licitação, por intermédio do Pregoeiro que 

realiza a licitação. 
 

h) Os recursos e impugnações deverão ser instruídos com documentos 
necessários para a perfeita identificação da impugnante/recorrente, bem 

como da verificação da capacidade de representação do signatário, sob pena 
de não conhecimento. 

 
i) Os recursos e eventuais impugnações deverão ser protocolizados junto ao 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, destinado 
ao setor de licitação, sendo que não será aceito em hipótese alguns recursos 

apresentados de outra forma ou intempestivamente. 
 

 
23 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

a) Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 
b) Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização do Pregão, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos deste Pregão. 
 

c) A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número 
deste Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

aos cuidados do “Pregoeiro Oficial”. 
 

d) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias 
úteis. 

 
e) É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 



 

 
Almirante Tamandaré 

Prefeitura da Cidade 

Secretaria Municipal de Administração e Previdência 

 
 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
25 

a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
f) O Município de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito de alterar as 

condições deste Edital e reabrir prazo para apresentação de propostas, 

quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, revogar ou 
anular a presente Licitação, nos termos da Lei. 

 
g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida. 

 
h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente desta prefeitura. 

 
i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste Edital, na ocorrência de 

caso fortuito ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a 
partir do primeiro dia útil imediatamente subseqüente à sua normalização. 

 

j) A detecção, pelo Contratante, durante a vigência do contrato de vícios de 
qualidade nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos dispositivos 

da Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

k)  Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
 

 

ITEM ANEXO (S) DESCRIÇÃO 

01 Anexo I Especificação Técnica e Formação de Preços 

02 Anexo II Fotos Ilustrativas lote 10 

03 Anexo III Modelo de Procuração 

04 Anexo IV Modelo de Declaração do Trabalho Infantil 

05 Anexo V Modelo De Declaração de Idoneidade 

06 Anexo VI Modelo de Declaração de Micro Empresa ou empresa 
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de pequeno Porte  

07 Anexo VII Minuta do Contrato  

 

l) Fica eleito o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, para solucionar 

eventuais litígios, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 
 

 
 

 
 

Almirante Tamandaré, 16 de fevereiro de 2017. 
 

 
 

 
_______________________________ 

SANDRA MARIA CUMIN FERRO 
Pregoeira Oficial 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 
 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

LOTE 01  

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor 

Médio 
Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total (R$)  

1 1 

AMBU ADULTO COM MÁSCARA: Confeccionado em Látex. Para 

atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto 

socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. 

Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido 

de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Garantia mínima de 12 

meses.  

Unidade 1 209,93 209,93 

1 2 

AMBU INFÂNTIL COM MÁSCARA: Confeccionado em Látex. 

Para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto 

socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. 

Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido 

de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Garantia mínima de 12 
meses.  

Unidade 1 241,27 241,27 

1 3 

APARELHO PARA INALAÇÃO: Aparelho para inalação- uso 
individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - 

em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o 

medicamento. Silencioso, para utilização individual na 

administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. 

Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e 

vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ 

transdutor incorporado; 01 jg c/ no mínimo 10 copos; 01 tubo 

corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 

máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; 
manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - 

Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 

10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados 

Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no 

MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em 

português, garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 138,04 138,04 

1 4 

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: Com Velcro ou Fecho de metal, 

28 a 43 CM. Com braçadeiras confeccionadas em nylon com 

velcro de alta resistência ou com fecho de metal, com manguito 

de látex, pêra e válvula, tudo em prático estojo com zíper, 

garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 111,04 222,08 

1 5 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Com Velcro ou Fecho de 

metal, 09 a 21 CM. Com braçadeiras confeccionadas em nylon 
com velcro de alta resistência ou com fecho de metal, com 

manguito de látex, pêra e válvula, tudo em prático estojo com 

zíper, garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 64,99 129,98 

1 6 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Com Velcro ou Fecho de 

metal, 22 a 28 CM. Com braçadeiras confeccionadas em nylon 

com velcro de alta resistência ou com fecho de metal, com 

manguito de látex, pêra e válvula, tudo em prático estojo com 

zíper, garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 4 83,56 334,24 

1 7 

ESPÉCULO VAGINAL INOX COLLIN GRANDE: Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Tamanho 

110x40mm. Embalagem plástica individual, constando os dados 

de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 

Unidade 1 60,03 60,03 
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anos contra defeitos de fabricação; fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. 

1 8 

ESPÉCULO VAGINAL INOX COLLIN MÉDIO: Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Tamanho 

100x35mm. Embalagem plástica individual, constando os dados 

de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 

anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com 
padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT. 

Unidade 1 50,00 50,00 

1 9 

ESPÉCULO VAGINAL INOX COLLIN PEQUENO: Produto 

confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos. Tamanho: 85x35mm. 

Embalagem plástica individual, constando os dados de 

identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões 

internacionais de qualidade, Normas da ABNT. 

Unidade 1 60,03 60,03 

1 10 

JOGO DE CÂNULAS DE GUEDEL: kit com 8 cânulas orofaríngeas 

de Guedel – MD, 1 cânula de Guedel base Rosa de 40mm; 1 

cânula de Guedel base Azul de 50mm; 1 cânula de Guedel base 

Preto de 60mm; 1 cânula de Guedel base Branco de 70mm; 1 

cânula de Guedel base Verde de 80mm; 1 cânula de Guedel base 

Amarelo de 90mm; 1 cânula de Guedel base Vermelho de 

100mm; 1 cânula de Guedel base Laranja de 110mm; 
Acompanha: 01 estojo em plástico rígido. Garantia mínima de 12 

meses. 

Unidade 1 35,29 35,29 

1 11 

LANTERNA PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO 

DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS: Luz branca para melhor 

visualização da verdadeira cor do tecido. Acionamento para ligar 

e desligar sem a necessidade de manter o dedo pressionado. 

Lâmpada de LED com vida útil aproximada para 10.000 horas. 

Garantia mínima de 2 anos comprovada através de catálogo. 

Unidade 2 40,63 81,26 

1 12 

KIT INALAÇÃO ADULTO: Conjunto completo com micro 

nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou 

oxigênio, máscara adulto. De fácil limpeza e rático manuseio Os 

itens que compõem os kits também são fornecidos 

individualmente. Conjunto completo para inalação, com conector 
verde para oxigênio, rosca 9/16, 18 UNF, conector amarelo p/ ar 

comprimido, rosca 3/4 16 UNF. Conector engate simples. 

Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 5 12,93 64,65 

1 13 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Laringoscópio com cabo infantil, 

fabricado em latão cromado, para uso de duas pilhas AA. 1 

Lâmina Reta # 0; 1 Lâmina Reta # 1; 1 Lâmina Reta # 2. 

Encaixe de padrão internacional. Recartilhado para permitir uma 

melhor empunhadura. Garantia mínima de 12 meses 

Unidade 1 395,65 395,65 

1 14 

OTOSCÓPIO: tipo clínico, alimentação pilha, com lâmpada de 

fibra ótica (LED) e lente giratória com aumento, regulagem de 

intensidade da Luz, cabeça altamente resistente a impactos 

conexão para otoscopia pneumática. Cabeçote em metal 
espéculos de diferentes medidas, acionamento através de botão 

liga/desliga. Acondicionamento em bolsa própria. Garantia 

mínima de 12 meses. 

Unidade 2 230,31 460,62 

1 15 

OFTALMOSCÓPIO: Lâmpada de xenon halógena 2.5v; Seleção 

de 5 aberturas; filtro livre de vermelho; Lentes de -20 a +20 

dioptrias; Marcador de dioptrias iluminado; Clipe de bolso e 

interruptor liga/desliga; Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas 

aa; Borracha de proteção livre de látex; A cabeça em abs 

resistente à impactos; Óptica selada livre de poeiras; Garantia 

mínima de 12 meses.  

Unidade 2 683,00 1.366,00 
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1 16 

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA: Com tela de cristal líquido e 

capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias 

recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, 

sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e 

neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve 

funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, 
recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. 

Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada 

equipamento; 2 sensores  adulto de dedo, 1 sensor pediátrico de 

dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites 

ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e 

minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou 

desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta 

piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: 

faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO 
DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 

2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os 

alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a 

mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de 

catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) 

Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA 

ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 1.840,33 3.680,66 

1 17 

KIT INALAÇÃO PEDIATRICO: Conjunto completo com micro 

nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou 

oxigênio, máscara adulto. De fácil limpeza e prático manuseio Os 

ítens que compõem os kits também são fornecidos 
individualmente. Conjunto completo para inalação conector verde 

p/oxigênio, rosca 9/16, 18 UNF, conector amarelo para ar 

comprimido, rosca 3/4, 16 UNF, conector engate simples. 

Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 5 14,03 70,15 

TOTAL LOTE 01  R$ 7.599,88          

       
Respeitar o valor máximo de cada item  
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LOTE 02 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor 
Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total (R$)  

2 1 

PINÇA CHERON 24 CM: As pontas deverão ser delicadas e bem 

acabadas, isentas de bordas cortantes. Deverá ser confeccionada 

em aço inox de 1ª qualidade, sem qualquer defeito com 

acabamento brilhante e polido, tratamento anti-corrosivo e sem 

sinais de oxidação. Deverá trazer a marca do fabricante gravado, 

bem como lote de fabricação para efeito de garantia. As 

empresas, quando for solicitado deverão fornecer certificado de 

análise química do fabricante da matéria-prima (usinas). O 
certificado de qualidade da composição do aço, deverá conter: 1) 

Nome do cliente para qual foi entregue o material (aço) para 

confecção de instrumentais; 2) Data do certificado; 3) Número do 

certificado; 4) Porcentagem de C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este 

documento tem por finalidade verificar a procedência e a 

especificação do aço inoxidável empregado nos instrumentais.- 

Os instrumentos de aço inoxidável deverão estar conforme a 

norma DIN 17.44-2.- A composição química deverá estar em 

conformidade com as porcentagens abaixo: C - Carbono - de 0,17 

a 0,22%; Si - Silício - < ou = a 100%; Mn - Manganês - < ou = a 
1,00 %; P - Fósforo - < ou = a 0,045%; S - Enxofre - < ou = a 

0,030%; Cr - Cromo - de 12 a 14%. - Todos os instrumentos 

devem sofrer tratamento térmico integral (toda a peça) e 

homogêneo, garantindo flexibilidade e resistência a corrosão. 

Apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e ISO 

1345. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação. 

- A peça (instrumento) deverá ter uma gravação com clara 

identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome), e 

numeração. Não serão admitidos instrumentos com identificação 
somente nas embalagens. 

Unidade 5 49,58 247,90 

2 2 

PINÇA ANATÔMICA: Sem dente, 14 cm. As pontas deverão ser 
delicadas e bem acabadas, isentas de bordas cortantes. Deverá 

ser confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, sem qualquer 

defeito com acabamento brilhante e polido, tratamento anti-

corrosivo e sem sinais de oxidação. Deverá trazer a marca do 

fabricante gravado, bem como lote de fabricação para efeito de 

garantia. As empresas, quando for solicitado deverão fornecer 

certificado de análise química do fabricante da matéria-prima 

(usinas). O certificado de qualidade da composição do aço, 

deverá conter: 1) Nome do cliente para qual foi entregue o 
material (aço) para confecção de instrumentais; 2) Data do 

certificado; 3) Número do certificado; 4) Porcentagem de 

C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este documento tem por finalidade verificar a 

procedência e a especificação do aço inoxidável empregado nos 

instrumentais.- Os instrumentos de aço inoxidável deverão estar 

conforme a norma DIN 17.44-2.- A composição química deverá 

estar em conformidade com as porcentagens abaixo: C - Carbono 

- de 0,17 a 0,22%; Si - Silício - < ou = a 100%; Mn - Manganês 

- < ou = a 1,00 %; P - Fósforo - < ou = a 0,045%; S - Enxofre - 

< ou = a 0,030%; Cr - Cromo - de 12 a14%. - Todos os 
instrumentos devem sofrer tratamento térmico integral (toda a 

peça) e homogêneo, garantindo flexibilidade e resistência a 

corrosão. Apresentação de Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e ISO 1345. Garantia mínima de 10 anos contra 

defeitos de fabricação. - A peça (instrumento) deverá ter uma 

gravação com clara identificação da marca do fabricante (logotipo 

Unidade 5 12,35 61,75 
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ou nome), e numeração. Não serão admitidos instrumentos com 

identificação somente nas embalagens. 

2 3 

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO: 14 CM As pontas 

deverão ser delicadas e bem acabadas, isentas de bordas 

cortantes. Deverá ser confeccionada em aço inox de 1ª 

qualidade, sem qualquer defeito com acabamento brilhante e 
polido, tratamento anti-corrosivo e sem sinais de oxidação. 

Deverá trazer a marca do fabricante gravado, bem como lote de 

fabricação para efeito de garantia. As empresas, quando for 

solicitado deverão fornecer certificado de análise química do 

fabricante da matéria-prima (usinas). O certificado de qualidade 

da composição do aço, deverá conter: 1) Nome do cliente para 

qual foi entregue o material (aço) para confecção de 

instrumentais; 2) Data do certificado; 3) Número do certificado; 

4) Porcentagem de C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este documento tem por 
finalidade verificar a procedência e a especificação do aço 

inoxidável empregado nos instrumentais.- Os instrumentos de 

aço inoxidável deverão estar conforme a norma DIN 17.44-2.- A 

composição química deverá estar em conformidade com as 

porcentagens abaixo: C - Carbono - de 0,17 a 0,22%; Si - Silício 

- < ou = a 100%; Mn - Manganês - < ou = a 1,00 %; P - Fósforo 

- < ou = a 0,045%; S - Enxofre - < ou = a 0,030%; Cr - Cromo - 

de 12 a 14%. - Todos os instrumentos devem sofrer tratamento 

térmico integral (toda a peça) e homogêneo, garantindo 
flexibilidade e resistência a corrosão. Apresentação de Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação e ISO 1345. Garantia mínima de 

10 anos contra defeitos de fabricação. - A peça (instrumento) 

deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do 

fabricante (logotipo ou nome), e numeração. Não serão admitidos 

instrumentos com identificação somente nas embalagens. 

CALIBRE 20GCOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. O dispositivo 

de segurança deverá atender aos requisitos da Norma 

Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos 
profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfuro 

cortantes e quanto ao risco biológico. 

Unidade 5 16,65 83,25 

2 4 

PINÇA DE HARTMANN: Material: Produto Confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica 

individual, constando os dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 

Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850055 

Unidade 1 111,81 111,81 

2 5 

PINÇA FOERSTER CURVA: Tamanho: 20 CM; CURVA. Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável. Com serrilha. Embalagem 

plástica individual, constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra 

defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões 
internacionais de qualidade. Normas da ABNT.  

Unidade 1 57,67 57,67 

2 6 

PINÇA FOERSTER RETA: Tamanho: 16CM; RETA; Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável. Com serrilha. Embalagem 

plástica individual, constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra 

defeitos de fabricação.  Fabricado de acordo com padrões 

internacionais de qualidade, normas da ABNT. 

Unidade 1 31,10 31,10 
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2 7 

PINÇA POZZI RETA: 24 CM, as pontas deverão ser delicadas e 

bem acabadas, isentas de bordas cortantes. Deverá ser 

confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, sem qualquer defeito 

com acabamento brilhante e polido, tratamento anti-corrosivo e 

sem sinais de oxidação. Deverá trazer a marca do fabricante 

gravado, bem como lote de fabricação para efeito de garantia. As 
empresas, quando for solicitado deverão fornecer certificado de 

análise química do fabricante da matéria-prima (usinas). O 

certificado de qualidade da composição do aço, deverá conter: 1) 

Nome do cliente para qual foi entregue o material (aço) para 

confecção de instrumentais; 2) Data do certificado; 3) Número do 

certificado; 4) Porcentagem de C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este 

documento tem por finalidade verificar a procedência e a 

especificação do aço inoxidável empregado nos instrumentais.- 

Os instrumentos de aço inoxidável deverão estar conforme a 
norma DIN 17.44-2.- A composição química deverá estar em 

conformidade com as porcentagens abaixo: C - Carbono - de 0,17 

a 0,22%; Si - Silício - < ou = a 100%; Mn - Manganês - < ou = a 

1,00 %; P - Fósforo - < ou = a 0,045%; S - Enxofre - < ou = a 

0,030%; Cr - Cromo - de 12 a 14%. - Todos os instrumentos 

devem sofrer tratamento térmico integral (toda a peça) e 

homogêneo, garantindo flexibilidade e resistência a corrosão 

Apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e ISO 

1345. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação. 
- A peça (instrumento) deverá ter uma gravação com clara 

identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome), e 

numeração. Não serão admitidos instrumentos com identificação 

somente nas embalagens. 

Unidade 1 50,19 50,19 

2 8 

PORTA AGULHA HEGAR: 20 CM , composição de aço inox, 

Deverá ser confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, sem 

qualquer defeito com acabamento brilhante e polidos, tratamento 

anti-corrosivo e sem sinais de oxidação. Deverá trazer a marca 

do fabricante gravado, bem como lote de fabricação para efeito 

de garantia. As empresas, quando for solicitado deverão fornecer 

certificado de análise química do fabricante da matéria-prima 
(usinas). O certificado de qualidade da composição do aço, 

deverá conter: 1) Nome do cliente para qual foi entregue o 

material (aço) para confecção de instrumentais; 2) Data do 

certificado; 3) Número do certificado; 4) Porcentagem de 

C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este documento tem por finalidade verificar a 

procedência e a especificação do aço inoxidável empregado nos 

instrumentais. - Os instrumentos de aço inoxidável deverão estar 

conforme a norma DIN 17.44-2. - A composição química deverá 

estar em conformidade com as porcentagens abaixo: C - Carbono 

- de 0,17 a 0,22%; Si - Silício - < ou = a 100%; Mn - Manganês 
- < ou = a 1,00 %; P - Fósforo - < ou = a 0,045%; S - Enxofre - 

< ou = a 0,030%; Cr - Cromo - de 12 a 14%; - Todos os 

instrumentos devem sofrer tratamento térmico integral (toda a 

peça) e homogêneo, garantindo flexibilidade e resistência a 

corosão. Apresentação de Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e ISO 1345. Garantia mínima de 10 anos contra 

defeitos de fabricação. - A peça (instrumento) deverá ter uma 

gravação com clara identificação da marca do fabricante (logotipo 

ou nome), e numeração. Não serão admitidos instrumentos com 
identificação somente nas embalagens. 

Unidade 2 39,22 78,44 
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2 9 

TESOURA DE MAYO RETA: 14 CM, em aço inoxidável AISI 420. 

A ponta deverá ser delicada, com bom acabamento, polimento 

perfeito, sem buracos ou defeitos superficiais que possam 

provocar manchas ou corrosão. A peça deverá estar bem 

regulada, a fim de que corte muito bem e não desgaste 

excessivamente em função do rolamento de uma lâmina contra a 
outra. A peça deverá trazer a marca do fabricante gravado, bem 

como lote de fabricação para efeito de garantia.  As empresas, 

quando for solicitado deverão fornecer certificado de análise 

química do fabricante da matéria-prima (usinas). O certificado de 

qualidade da composição do aço, deverá conter: 1) Nome do 

cliente para qual foi entregue o material (aço) para confecção de 

instrumentais; 2) Data do certificado; 3) Número do certificado; 

4) Porcentagem de C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni. Este documento tem por 

finalidade verificar a procedência e a especificação do aço 
inoxidável empregado nos instrumentais. - Os instrumentos de 

aço inoxidável deverão estar conforme a norma DIN 17.44-2. - A 

composição química deverá estar em conformidade com as 

porcentagens abaixo: C - Carbono - de 0,17 a 0,22%; Si - Silício 

- < ou = a 100%; Mn - Manganês - < ou = a 1,00 %; P - Fósforo 

- < ou = a 0,045%; S - Enxofre - < ou = a 0,030%; Cr - Cromo - 

de 12 a 14%; - Todos os instrumentos devem sofrer tratamento 

térmico integral (toda a peça) e homogêneo, garantindo 

flexibilidade e resistência a corrosão. Apresentação de Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação e ISO 1345. Garantia mínima de 

10 anos contra defeitos de fabricação. - A peça (instrumento) 

deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do 

fabricante (logotipo ou nome), e numeração. Não serão admitidos 

instrumentos com identificação somente nas embalagens. 

impresso: nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e 

validade, método de esterilização. a data de validade deverá ser 

de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. 

apresentar registro no ministério da saúde.  

Unidade 5 27,33 136,65 

2 10 

TESOURA SIMS RETA: Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável AISI-420 Tamanho: 20 CM. Embalagem: Plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 

10304850053. Garantia de 12 meses. 

Unidade 1 30,56 30,56 

2 11 

HISTEROMETRO: Produto confeccionado em aço inoxidável 

AISI- 304. Tamanho: 28cm. Embalagem: plástica individual, 

constando os dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais 

de Qualidade, Normas da ABNT. Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 2 96,87 193,74 

TOTAL LOTE 02  R$      1.083,06  

  
Respeitar o valor máximo de cada item 
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LOTE 03 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 
Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

3 1 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: características mínimas: 

digital ( inox ), capacidade mínima 42 litros. autoclave para 

esterilização de instrumentos e utensílios empacotados ou não, 

vidros, seringas e borrachas. Remoção de ar por bomba de 

vácuo. O desenho, os materiais e a construção dos equipamentos 

devem obedecer às especificações das seguintes entidades: AISI 

para aço inoxidável soldado. ABNT-EB 2115. ASME – para vasos 

de pressão, seção 8, divisão 1. Construção: - Câmara deverá ser 

construída em aço inoxidável AISI 316 e deverá suportar pressão 
hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto. Deverá 

possuir externamente a câmara uma manta de fibra cerâmica 

para diminuir a condensação do vapor e irradiação de calor. Toda 

a tubulação conectada a câmara deverá ser em aço inoxidável. .  

Sistema de controle da temperatura na câmara interna deverá 

ser feito através de termoresistor (PT-100).  Bomba de vácuo 

para obtenção do vácuo inicial e do vácuo final de secagem, a 

bomba com potencia mínima de 0,75 CV. Aquecimento elétrico 

através de resistência blindada em aço inoxidável com potencia 

mínima de 4 KW. Devera possuir reservatório em aço inoxidável 
de no mínimo 10 litros para abastecimento do gerador de vapor e 

reaproveitamento da água. Comando: microprocessado 

programável, que permita o acompanhamento de todas as fases 

do ciclo através de leitura direta no visor de cristal liquido. A 

indicação da temperatura deverá ser feita através de mostrador 

digital. Deverá possibilitar a programação dos ciclos de 

esterilização por teclado de no Maximo 3 teclas. O equipamento 

deverá permitir a escolha de no mínimo dois ciclos de 

esterilização distintos. a) Temperatura fixada em 121° C, tempo 
de esterilização e secagem programáveis pelo usuário. b) 

Temperatura fixada em 134° C, tempo de esterilização e secagem 

programáveis pelo usuário. Os ciclos deverão permitir a 

programação externa com a possibilidade de parametrização do 

tempo de exposição (Tempo e secagem) entre 1 e 999 minutos.  

A indicação da pressão deverá ser realizada através de 

manômetro analógico no frontal do equipamento. Segurança: 

Permitir o inicio do ciclo somente com a porta fechada. Não 

permitir a alteração de comandos com o ciclo iniciado. Possuir 

válvula de segurança previamente calibrada em 3 bar e selada, 
dotada de alavanca para funcionamento e limpeza. Opcionais que 

devem acompanhar o equipamento: Suporte com 02 Bandejas 

em aço inox perfuradas. Conjunto de filtro de polipropileno de 5 

micras para filtragem da água que irá abastecer o equipamento. 

Dimensões internas mínimas: 34 cm de diâmetro x 55 cm 

comprimento. Dimensões externas máximas: 73 cm de largura x 

101 cm de profundidade x 56 cm altura.Voltagem: 220 V / 60 Hz. 

Documentos obrigatórios com a proposta: Registro no Ministério 

da saúde do produto cotado. Certificado na Anvisa de Boas 
Práticas de fabricação.  Conferência do Manual no site da 

ANIVISA. Garantia de 12 meses. 

Unidade 1 4.023,33 4.023,33 

Respeitar o valor máximo de cada item - TOTAL LOTE 03 R$ 4.023,33            
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LOTE 04 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 
Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

4 1 

KIT SAÚDE REPRODUTIVA: cada kit contendo: 1 álbum grande 

de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas 

sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, 

métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos 

químicos e métodos definitivos. Deve conter páginas seriadas, 

tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. 

Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva 

contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo 

masculino, preservativo feminino); métodos químicos 
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de 

emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). 

Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e 

Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. 

Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e 

demonstração da relação sexual. Para o autoconhecimento, 

cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. 

Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 

12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de 

Acrílico - tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina 
móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que 

compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para 

demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha 

feminina. Acompanha manual de instrução.  

Unidade 1 1.931,41 1.931,41 

TOTAL LOTE 04 R$ 1.931,41 

  

Respeitar o valor máximo de cada item 
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LOTE 05 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 
Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

5 1 

ARMÁRIO EM VITRINE 1 PORTA: Armário Vitrine 01 porta, 

lateral vitrine - estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com 

fechadura tipo yale. Com 3 prateleiras em vidro. Dimensões: 

1,50m altura x 0,50m largura x 0,35m profundidade. Pintura 

Epoxi.MARCA: CONKAST REF: CNK-1001RMS: PRODUTO NÃO 

CORRELATO, REGISTRO DISPENSADO. Garantia mínima de 12 

meses; 

Unidade 2 722,83 1.445,66 

5 2 

CARRINHO PARA CURATIVO: totalmente esmaltado, pés com 

rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas 

protetoras em toda a volta e 2 gavetas. Medindo: 0.75 x 0.45 x 

0.80 cm, com suportes e acompanhado de BALDE / BACIA em 
AÇO INOXIDAVEL. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 2.000,00 2.000,00 

5 3 

ESCADA CILINDRICA 2 DEGRAUS: ESCADA, uso  hospitalar,  

de  02  degraus, em estrutura tubular, piso em aço pintado, na 

cor branca, coberto com  borracha antiderrapante e pés 

protetores de borracha. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 90,45 180,90 

5 4 

ESTADIOMETRO: Portátil, de fácil transporte; tipo trena, com 

mola retrátil, visor frontal e lança de medição; Campo de 

medição: de 0 a 210cm; Resolução em Milímetros, (1 mm) e 

numeração a cada centímetro; Fixo em paredes; Medição na 

posição ereta e vertical. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 214,16 428,32 

5 5 

FOCO AUXILIAR: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e 

ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal 

com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. 

Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal 
com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança 

ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 

50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade 

luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Peso 

líquido: 5 kg, medidas 15x 110 x20. Produto projetado em 

conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e 

NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano 

contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. 

Unidade 1 310,78 310,78 

5 6 

MESA DE EXAME CLÍNICO: Mesa de exames clínicos fabricada 

em tubos de aço carbono de 1 ¼”. Cabeceira regulável. Leito 

estofado em espuma D 28 revestido em courvim. Pés com 
ponteiras em PVC. Dimensões mínimas: 1,85m x 0,60m x 0,80m. 

Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 243,33 243,33 

5 7 

MESA DE EXAME GINICOLÓGICO: Mesa auxiliar em epoxi. 

Dimensões: 0,40x0,80x0,80. Tampo e prateleira em chapa de 

aço 20. Pés em tubo de 1"x1,20mm, com ponteiras de borracha. 

Acabamento em pintura epoxi. Com rodízios. Garantia mínima de 

12 meses. 

Unidade 1 198,89 198,89 

5 8 

NEGATOSCÓPIO 01: 55 mm comprimento, 28 mm diâmetros 

proximal e distal, entre os quais a fonte apresenta forma côncava 

com aproximadamente 20 mm de extensão. Composto de 

unidade que abriga os elementos do circuito elétrico que alimenta 

o Diodo Emissor de Luz, LED, bem como a lente que permite a 

irradiação luminosa. Em uma das faces insere-se o cabo de 
alimentação elétrica, com 2 m de comprimento que alimenta o 

Diodo Emissor de Luz, LED, bem como a lente que permite a 

irradiação luminosa. Na face oposta exibe orifício com diâmetro 

de 6 mm que, por sua vez, apresenta excentricidade semi-circular 

com 2 mm de diâmetro. Dispositivo automático bivolt 127/220V. 

Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 2 208,67 417,34 
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5 9 

POLTRONA RECLINAVELCOM BANQUETA RECLINÁVEL: 

Estrutura em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, assento e encosto 

anatômicos estofado revestido em courvim. Tratamento 

antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com 

resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, de excelente 

resistência química e mecânica. Uma braçadeira em aço inox e 
dois apoios para os braços, removíveis, com altura regulável e 

estofados com revestimento em courvim. Suporte para frasco e 

bolsa plástica para coleta de sangue. Anexos em aço inox. Com 

trendelemburg. Totalmente reclinável, permitindo várias posições 

de travamento com fácil e rápido manejo. Capacidade 150 kg. 

Pés providos com ponteiras plásticas.Dimensões externas: 1,87 x 

0,75 x 0,50.Internas: 1,70 x 0,48m. Garantia mínima de 12 

meses. 

Unidade 1 1.309,66 1.309,66 

5 10 

SUPORTE PARA SORO: suporte, para soro, em aço inoxidável 

AISI 304, tubo de 1 polegada altura regulável mínima de 1,40 m 

e máxima de 2,0 m, com quatro ganchos, base de apoio em aço 

inox tubular e 04 rodízios giratórios e esféricos de 02 polegadas, 

resistente a alta carga de peso. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 147,67 147,67 

TOTAL LOTE 05 R$ 6.682,55            

  

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

LOTE 06 
 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

6 1 

CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA: Kit Portátil 3 

litros com bolsa e oxigênio medicinal; contendo válvula 

reguladora, fluxomêtro bilha, mangueira de conexão, umidificador 

e máscara. Conjunto de cânula de guedel n.° 0, 1, 2, 3, 4, 5; 

bolsa de transporte do kit portátil de oxigênio; cilindro com 

oxigênio medicinal. Especificações técnicas: altura 55 cm, largura 

30 cm, profundidade 11 cm e peso 5 kg. Garantia mínima de 12 

meses. 

Unidade 1 1.185,00 1.185,00 

                   Respeitar o valor máximo de cada item - TOTAL LOTE 06  R$ 1.185,00               
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LOTE 07 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 
Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

7 1 

BALANÇA ADULTO: Balança Antropométrica Digital (150Kg) 

para pesar e medir pessoas Capacidades Cap 150kg x div 50g 

Características Alimentação: Fonte automática "Full Range” 

interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. 

Display: LED vermelho com 6 dígitos. Corpo: Construção em 

chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser 

retirada para limpeza. Visor: Com proteção em policarbonato de 

alta resistência à umidade elevada. Pintura: eletrostática a pó 

(padrão único de fábrica = branco). Piso de borracha 
antiderrapante: reveste a superfície da plataforma de pesagem 

proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés 

antiderrapantes: produzidos em borracha sintética, além de 

permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao 

piso e segurança para as pesagens. Gancho para bolsas: oferece 

conforto e comodidade ao usuário. Régua antropométrica: para 

medir altura, construído em tubo de aço carbono pintado na cor 

da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio, 

medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua 

antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho 
ergonômico Dimensões: plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso 

até o final da coluna: 100 cm Consumo: 10W. Garantia mínima 

de 12 meses.  

Unidade 2 596,33 1.192,66 

7 2 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIATRICA: Balança 

Infantil Polipropileno. Capacidades 15 kg com divisões de 5 g / ou 

30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno 

com medida 540 x 300 mm injetada em material anti-germes; 

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de 

largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento 

bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte 

externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA 
até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO 

e aferidas pelo IPEM; 1 ano de garantia. 

Unidade 2 526,67 1.053,34 

7 3 

DESFIBRILADOR: DEA 295 x 225 x 155 mm, Aproximadamente 

1,9Kg, Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do 

equipamento sem que seja necessária a transferência. Bateria 

interna Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 

2200 mAh.  Alimentação Interna (bateria interna) Tempo de 

carga completa da bateria.(Completamente descarregada): 4 

horas. Temperatura +10ºC a +60ºC carregamento de bateria 

Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz, saída: 12,6VDC - 800mA. 

Combinação do Carregador com o equipamento compõe um 
sitema. Garantina mínima de 12 meses. 

Unidade 1 5.813,33 5.813,33 

7 4 

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO: Classe de 

enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco; Faixa de 

medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto; Tensão (Volts) 

- 9VDC; Tipo de corrente - CC (Contínua); Proteção contra 

penetração nociva de água - Equipamento comum – IPX1; Tipo 

de alimentação - Bateria 9V não recarregável; Gabinete – ABS; 

Potência Máxima de consumo (mW) -  288; Frequência ultra-som 

– 2,25 MHz ± 10%; Peso líquido (g) – 190; Peso Bruto 

(c/embalagem) (gramas) – 445; Dimensões do equipamento 

(mm) - 73 x 173 x 36; Controles - Liga/desliga Volume;  
Indicadores - Liga/desliga. Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 1 410,67 410,67 

Respeitar o valor máximo de cada item -    TOTAL LOTE 07  R$  8.470,00              
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LOTE 08 
 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

8 1 

BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO: Banco giratório a gás 

com encosto anatômico e reclinável Assento e encosto 

anatômicos com espuma injetada de alta densidade revestimento 

em courvim lavável base giratória em nylon com 5 pés com 

rodízios giratórios regulagem através de 2 alavancas laterais, 

sendo uma para ajuste de altura do assento com movimento 

através de sistema a gás, e outra para ajuste de inclinação do 

encosto Altura regulável entre 0,50 e 0,60cm. Garantia mínima 
de 12 meses.  

Unidade 1 230,00 230,00 

8 2 

CADEIRA ODONTOLÓGICA: Movimentos sincronizados PT/VZ 
totalmente automáticos; Assento e encosto com movimentos de 

subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima 

de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura 

anatômica. PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FACIL ACESSO, 

MATUTENÇÃO EM CURITIBA  e apoio lombar; Sistema fuso de 

inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema 

pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; 

Acendimento do refletor no pedal de comando; Encosto de cabeça 

bi-articulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de 
aço maciça 3/8 (polegadas) de    espessura com proteção em 

manta de borracha; Encosto e base do assento em vergalhão e 

chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada  e guias de 

aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra 

oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador 

de 12V para alimentação do refletor;  Relé de partida e fusível de 

proteção; Estofamento extra-macio, com espuma de poliuretano 

no   encosto e espuma laminada no assento,   revestido em PVC - 

lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede: - 10A 

(110/127 V)  - 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 
5A.Item opcional: Braço rebatível com movimentação lateral.  

Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; 

Braço pneumático, que facilita o trabalho do profissional com   

movimentos precisos, gera menos esforço e maior segurança     

durante sua utilização; Linhas arredondadas; Sistema de 

travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada 

por um bloco de  acionamento pneumático; Suporte de pontas; 

Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço 

inox; Terminal para micro-motor sem spray; 2 Terminais para 
alta rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis; 

Item opcional: Sistema Flush  anti refluxo. Mangueira para micro-

motor com spray. Acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em 

cerâmica. Porta copos; Abertura lateral E removível; Ralo 

separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem 

envolvente (dispensa  tubos, suportes ou acoplamentos 

aparentes); Sugadores Sistema Venturi e Vac Plus, este, 4 vezes 

mais  potente, gera melhor desempenho ao profissional; Suporte 

de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox Caixa de 

esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; 
Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em 

aço pintado. Item opcional: seringa tríplice mono focal, acoplado 

ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador 

incorporado. 

Unidade 1 10.092,00 10.092,00 
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8 3 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: extra torque 505C, push Button, 

desenvolvidas com material leve para conforto do profissional. 

Peças de mão com baixo nível de ruídos e visual moderno. 

Especificações técnicas: rolamento da caneta em ceramic, 

revestimento interno da cabeça da caneta em cerâmico; spray 

triplo, melhor refrigeração da broca e da superfície do dente; 
autoclavável em uma temperatura de até 135"C; peso 

aproximado: 37 gramas; rotação (RPM) 400.000; Consumo de ar 

(L/MIN): 42; Pressão (PSI): 30; Diâmetro da cabeça (MM): 11; 

Altura da cabeça (MM): 14,7; Consumo de água no spray 

(ML/MIN): 42; Nível sonoro (DB): 69. Garantia mínima 12 meses. 

Unidade 1 341,26 341,26 

8 4 

CONTRA ÂNGULO: com sistema intra e rotação 1:1, possui 

cabeça reduzida e com visual moderno as peças são 

desenvolvidas com material leve para conforto do profissional e 

para que ele obtenha bons resultados. Especificações do produto: 

autoclavável em uma temperatura de até 135ºC; Peso 

aproximado (G): 44; Rotação (RPM): Max. 20.000. Garantia 12 
meses.CONTRA-ÂNGULO com sistema intra e rotação 1:1, possui 

cabeça reduzida e com visual moderno as peças são 

desenvolvidas com material leve para conforto do profissional e 

para que ele obtenha bons resultados. Especificações do produto: 

autoclavável em uma temperatura de até 135ºC; Peso 

aproximado (G): 44; Rotação (RPM): Max. 20.000.  

Unidade 1 356,11 356,11 

8 5 

EQUIPO ODONTOLÓGICO: Movimentos sincronizados PT/VZ 

totalmente automáticos; Assento e encosto com movimentos de 

subida e descida;  Assento com altura mínima de 43 cm e 

máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com 

curvatura anatômica. PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FACIL 
ACESSO, MATUTENÇÃO EM CURITIBA  e apoio lombar; Sistema 

fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema 

pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; 

Acendimento do refletor no pedal de comando; Encosto de cabeça 

biarticulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de 

aço maciça 3/8 (polegadas) de    espessura com proteção em 

manta de borracha; Encosto e base do assento em vergalhão e 

chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada  e guias de 

aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra 
oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador 

de 12V para alimentação do refletor;  Relé de partida e fusível de 

proteção; Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano 

no   encosto e espuma laminada no assento,   revestido em PVC - 

lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede: - 10A 

(110/127 V)  - 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 

5A.Item opcional: Braço rebatível com movimentação lateral.  

Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; 

Braço pneumático, que facilita o trabalho do profissional com   

movimentos precisos, gera menos esforço e maior segurança     
durante sua utilização; Linhas arredondadas; Sistema de 

travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada 

por um bloco de  acionamento pneumático; Suporte de pontas; 

Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço 

inox; Terminal para micromotor sem spray; 2 Terminais para alta 

rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis; Item 

opcional: Sistema Flush  antirrefluxo. Mangueira para micromotor 

com spray. Acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em 

cerâmica. Porta-copos; Abertura lateral E removível; Ralo 
separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem 

envolvente (dispensa  tubos, suportes ou acoplamentos 

aparentes); Sugadores Sistema Venturi e Vac Plus, este, 4 vezes 

mais  potente, gera melhor desempenho ao profissional; Suporte 

Unidade 1 8.001,83 8.001,83 
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de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox Caixa de 

esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; 

Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em 

aço pintado. Item opcional: seringa tríplice  Monofocal, acoplado 
ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador 

incorporado. Garantia mínima de 12 meses.  

8 6 

MICRO MOTOR: Peça de mão com baixo nível de ruídos e visual 

moderno. As peças são desenvolvidas com material leve para 

conforto do profissional e para que ele obtenha bons resultados. 

Especificações do produto: autoclavável em uma temperatura de 

até 135ºC; Peso aproximado (G): 93; Rotação (RPM): 3.000 a 

18.000; Consumo (L/MIN): 65; Pressão (PSI): 60 a 80. Garantia 

mínima de 12 meses. 

Unidade 1 426,33 426,33 

8 7 

MOCHO ODONTOLÓGICO: Movimentos acionados por meio de 

alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás 

pressurizado que permite movimentos suaves e posicionamento 

na altura desejada. Cinco rodízios duplos Proporcionam melhor 
estabilidade e movimentação. Encosto com regulagem 

longitudinal Proporciona melhor ajuste. Assento e encosto 

estofados anatomicamente e totalmente sem costuras Oferecem 

grande conforto ao profissional e facilidade na limpeza e 

desinfecção. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 273,34 273,34 

Respeitar o valor máximo de cada item -   TOTAL LOTE 08  R$          19.720,87  
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LOTE 09 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

9 1 

APARELHO DE TELEVISÃO: 40 polegadas (medida diagonal). 

TECNOLOGIA DE TELA: LED, colorida, NTSC e PAL. RESOLUÇÃO: 

1920x1080 (Full HD), 120Hz. FORMATO: 16:9 CONEXÕES: 01 

USB (traseiras); 02 HDMI (traseiras); 01 Entrada de vídeo 

componente (Y/Pb/Pr) (traseira); 01 Entrada de vídeo composto 

(AV) (traseira). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: Receptor interno de 

TV digital e analógica (padrão brasileiro); Som interno estéreo 
com potência de 2x10W RMS; Mensagens na tela em português; 

Alimentação 110-220V com seleção automática; Para uso em 

ambiente com temperatura entre 5 e 35ºC; Acessórios incluídos: 

controle remoto com pilhas, base, cabo de energia, guia de início 

e manual de uso. GARANTIA: Garantia de 12 meses com a 

apresentação da rede de assistência autorizada.  

Unidade 1 1.818,44 1.818,44 

9 2 

COMPUTADOR i7: Configuração mínima: (Processador: Intel® 

Core™ i7-4790 (3.6 GHz expansível para até 4.0 GHz, 8 MB de 

Cache) / Sistema Operacional: Windows 8.1 / Memória RAM: 8GB 

DDR3 / Disco Rígido: 1TB, SATA (7200 RPM) / Gravador de CD e 

DVD / Wireless / Bluetooth / Conexões Traseira: HDMI, Display 
Port, RJ-45 (10/100/1000Base), Áudio, microfone, entrada, (4) 

portas USB 3.0, (2) portas USB 2.0 / Conexão Frontal: (2) portas 

USB 2.0 (superiores), (2) portas USB 3.0, entrada de microfone, 

fone de ouvido, (1) carregamento via USB ativado com sistema 

desligado (superior) / Leitor de cartão / Teclado USB / Mouse 

USB / Alimentação: Bivolt / Monitor LED 19” / Garantia: 3 anos). 

Unidade  2 2.196,82 4.393,64 

9 3 

IMPRESSORA: Impressora multi-funcional jato de tinta colorida; 

Com tanques de tinta (dispensa uso de cartuchos) no regime 

OEM, não será aceito adaptações; Funções impressora, copiadora 

e scanner; Resolução minima de impressão de 5700x1400 dpi; 

Velocidade minima de 30ppm em preto e 14ppm em colorido; 
Capacidade de entrada de papel para no mínimo 100 folhas; 

Capacidade de saída de papel para no mínimo 30 folhas; Suporte 

ao mínimo papeis dos seguintes tamanhos: A4, A5, A6, Oficio e 

carta; Conexão via usb e wireless; Resolução minima do scanner 

de 1200 x 2400 dpi; Bivolt; Compatibilidade com ao minimo com 

Windows 7/8/8.1; Um ano de garantia pelo fabricante; Deverá 

ser entregue no conjunto: 1 Impressora; 4 garrafas de tinta com 

no mínimo 70ml cada nas cores preto, magenta, amarelo e ciano; 

1 cabo de alimentação; 1 Cd-rom contendo os drives; 1 Manual; 
1 Cabo USB; Garantia mínima de 12 meses.   

Unidade 1 1.323,09 1.323,09 

Respeitar o valor máximo de cada item  - TOTAL LOTE 09  R$              7.535,17  

       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Almirante Tamandaré 

Prefeitura da Cidade 

Secretaria Municipal de Administração e Previdência 

 
 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
43 

 

 

LOTE 10 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

10 1 

ARMÁRIO – 2 PORTAS: em madeira 100% MDF, conforme 

imagem em anexo II, laminado melamínico texturizado. 

Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. 

Fechado, 04 prateleiras, portas com 02 puxadores, abrindo ao 

centro, com fechadura e trava de segurança. COR: cinza ou 

branco, medindo 0,95m de largura X 1,60m de altura X 0,50m de 

profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia 
mínima de 12 meses. e prazo de garantia de no mínimo de 12 

meses.  

Unidade 2 362,33 724,66 

10 2 

ARMÁRIO DE AÇO 8 PORTAS: Armário Duplo com 08 (oito) 

portas, conforme imagem anexo III, confeccionado em chapa de 

aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de 

tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e 

pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada 

mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais e uma 

divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 

fundo e 02 meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em 

chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) 
confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as 

laterais. 1 acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 

superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um 

acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base 

deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e 

possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de 

pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 compartimentos 

com porta, sendo que a porta deverá conter 02 dobradiças 

internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 

cm e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. 
Dimensões aproximadas: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, 

Profundidade: 45 cm. Todas as portas deverão conter cadeados. 

Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. 

Unidade 1 752,93 752,93 

10 3 

BALCÃO 2 PORTAS: BALCÃO – 2 PORTAS: confeccionado em 

madeira, conforme imagem em anexo IV, revestimento dupla 

face em laminado melamínico, Superfícies lisas, duradoras e de 

fácil limpeza e desinfecção. Fechadura frontal, 01 prateleira 

interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 

mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de 

altura. COR: creme medindo 0,95m de largura X 0,74m de altura 

X 0,50m de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade  2 355,33 710,66 

10 4 

CADEIRA EMPILHAVEL DE PLASTICO:  (cadeira empilhável) 

conforme imagem em anexo V. Cadeira empilhável, 

confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais 

para transformar em longarina. Assento e encosto em 

polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 

mínima 12 meses. 

Unidade  50 82,16 4.108,00 
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10 5 

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA: tamanho médio, conforme 

imagem em anexo VI, assento e encosto, em compensado multi-

laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em 

densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de 
espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta 

resistência. 100% poliéster na cor azul escuro, cinza ou branco  e 

espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do 

estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto 

mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático 

do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. 

Regulagem da altura do assento a gás, coluna central 

desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de 

giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para 
regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, 

acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para 

apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com 

aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon 

e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma 

de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em 

conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm 

de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base 

giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de 

profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia 
mínima de 12 meses. 

Unidade  2 248,40 496,80 

10 6 

MESA DE TRABALHO L: Mesa para escritório em “L”, conforme 

imagem em anexo VII, na medida de 1,55x1,35x0,60x0,74, com 

3 gavetas com par de chaves, com tampo em MDF branco ou 

cinza, de espessura mínima de 15 mm em peça única, com 

revestimento de alta resistência, bordas retas em todo o seu 

perímetro, com estrutura tubular em aço na cor cinza, com 

pintura epóxi. Apresentar certificado de conformidade do produto 

emitido de acordo com as normas da ABNT. Garantia mínima de 

12 meses.  

Unidade  1 263,29 263,29 

10 7 

MESA ESCRITÓRIO: Tampo confeccionado em madeira 

aglomerada de alta resistência, conforme imagem em anexo VIII, 
25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 

180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 

mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta 

resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com 

passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com 

tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura epóxi. 

Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. 

Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 178,78 178,78 

10 8 

MESA PARA REFEITÓRIO: Mesa refeitório 6 lugares, conforme 

imagem anexo IX, com tampo em MDF 15mm reengrossado com 

mais 15mm, totalizando 30mm de espessura. Revestimento em 

fórmica. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado 
com espuma laminada, revestimento em courvin. Produto: Mesa 

Refeitorio + Cadeiras Avulsas; Quantidade de lugares: 6; Inclui 

no conjunto: 1 Mesa refeitório para 6 lugares; 6 cadeiras; 

Dimensões aproximadas da mesa: L 1,20 x P 0,80 x A 0,75 m; 

Medida do assento de cada cadeira: 0,38 m diâmetro. 0,45m 

altura. Cor Branco: Estrutura: epóxi pó preto texturizado; 

Courvin: Azul royal, branco ou preto. Estrutura da mesa: tubo de 

aço carbono de 1.1/4’ com 1,20 mm de parede. Estrutura das 

cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, 
travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas 

por parafusos. Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade  1 1.879,67 1.879,67 
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10 9 

MESA PARA REUNIÕES: Mesa de reunião 4  lugares, redonda, 

oval ou retangular, imagem em anexo X. Dimensões 

aproximadas, (largura x comprimento x altura) 100 x 240 x 75 

cm. Será confeccionada em chapa de MDF com 25mm de 
espessura (tampo) e 18mm de espessura (painel de travamento). 

Acabamento em laminado melamínico BP padrão madeirado. 

Bordas curvas (do tampo) com encabeçamento em perfil “T” de 

PVC maciço flexível de 180°, tipo espiga, acompanhando a cor do 

laminado. Bordas retas (do painel de travamento) com fita de 

borda em ABS, espessura 1mm, acompanhando a cor do 

laminado. A mesa terá base cilíndrica em aço com pintura 

anodizada na cor preta. O cilindro será apoiado (soldado) em 

base de chapa de aço 1020 com 6mm de espessura. A base de 
aço ficará apoiada sobre fita de borracha neoprene semirrígido 

com 2mm de espessura. A altura do tampo será de 75cm, medida 

na face superior. Acompanha 06 cadeiras com assento e Encosto. 

Garantia mínima de 12 meses. 

Unidade 1 1.876,67 1.876,67 

Respeitar o valor máximo de cada item  - TOTAL LOTE 10  R$            10.991,46  
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LOTE 11 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total (R$)  

11 1 

PURIFICADOR DE ÁGUA: Com filtro refrigerado, elétrico, ligado 

direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem 

contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com 

termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine 

odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com 

saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada 

Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. 
Garantia de 12 meses. 

Unidade 1 598,66 598,66 

11 2 

REFRIGERADOR PARA COPA: refrigerador para copa degelo 
automatic°, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para 

frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta 

ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de 

CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta 

(geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 

23 a 28 kWh, Potencia 110 v na cor Branca com garantia mínima 

de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento devera ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora devera 

comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos 
equipamentos ate o local da Assistência Técnica.  

Unidade 1 1.334,83 1.334,83 

11 3 

FOGÃO 4:  Fogão a gás cor: branca; material: aço esmaltado; 
bocas: 4 acendimento: manual queimadores: potência dos 

queimadores 2 (2kw), 2 (1,7 kw); painel: manual; botões: 

removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno: 

aproximadamente 56 litros; prateleiras do forno: removíveis; 

forno: autolimpante; com pé, proteção térmica traseira; consumo 

de gás: classe A. Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 1 585,83 585,83 

 - Respeitar o valor máximo de cada item -   TOTAL LOTE 11  R$  2.519,32  
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LOTE 12 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

12 1 

APARELHO DE AR CONDICIONADO: Central de ar 

condicionado, tipo split, tipo wall, e instalado na parede, 

fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, 

baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220v/60Hz, filtro de 

ar reutilizável em tela lavável capacidade nominal 9.000 BTU'S/h, 

garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e para 

o compressor. Os produtos devem possuir Selo Procel “A”. 

Unidade 1 815,33 815,33 

12 2 

APARELHO DE AR CONDICIONADO: CONDICIONADOR DE AR 

SPLIT 12.000BTU/h, Hi-Wall Versão: Frio/Hi-Wall Capacidade 
:12.000 BTUs/h Tensão: 220v Vazão de ar mínima: 490 - 580m 

/h Filtro: antibactericida Nível de ruído máximo: 40Db 

Compressor: rotativo Velocidades Vent./Refrig.: 3/3 Jet Cool 

(Resfriamento Rápido) Consumo máximo:1,16/1,32Kw Selo 

PROCEL de energia, facultativo Controle remoto: sem fio com 

display Função timer: on e timer off Função Dry: desumidificação 

do ambiente Função Sleep Função swing: movimentação contínua 

do fluxo de ar ou fixo no ângulo desejado Cor: Branco Sistema de 

Resfriamento: INVERTER. 

Unidade 1 1.439,73 1.439,73 

12 3 

APARELHO DE AR CONDICIONADO: CONDICIONADOR DE AR 

SPLIT 18.000 BTU/h , Hi-Wall Versão Frio/Hi-Wall Capacidade 
18.000 BTUs/h; Tensão: 220v Vazão de ar mínima: 650 - 720m 

/h Filtro lavável Nível de ruído máximo: 42Db Compressor: 

rotativo Velocidades Vent./Refrig.: 3/3 Jet Cool (Resfriamento 

Rápido) Consumo máximo:1,89/1,94Kw Selo PROCEL de energia, 

facultativo Controle remoto: sem fio com display Função timer: 

on e timer off Função Dry: desumidificação do ambiente Função 

Sleep Função swing: movimentação contínua do fluxo de ar ou 

fixo no ângulo desejado Cor: Branco Sistema de Resfriamento: 

INVERTER. 

Unidade 1 1.740,65 1.740,65 

Respeitar o valor máximo de cada item   -  TOTAL LOTE 12  R$              3.995,71  
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LOTE 13 

Lote  Item  Descrição  
Unid

ade 
Qtd 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Valor Médio Total 

(R$)  

13 1 

CÂMARA PARA VACINAS: equipamento vertical, de formato 

externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a 

guarda científica de VACINAS com grande capacidade de recuperação 

térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 

ºC, mais ou menos 1°C, dentro das especificações do Ministério da 

Saúde e certificado pela ANVISA, Qualidade total ISO9001-2008, ISO 
13485-2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação BPF 

conforme RDC 59, com as seguintes características 

principais:Equipamento estruturado e isento de vibrações, capacidade 

para armazenamento de 22.000 doses em ampolas de 5ml cada ou 

no mínimo 280 litros úteis, unidade de refrigeração compacta e 

silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, 

refrigerante ecológico livre de CFC, porta de acesso vertical, contra 

portas internas fabricadas em acrílico incolor com sistema de 

identificação das mesmas, dobradiças de encaixe com acabamento 

cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta 
resistência, equipado com rodízios especiais e freio, degelo 

automático com evaporação de condensado, painel de comando e 

controle frontal e superior de fácil acesso, painel tipo sinótico de fácil 

visualização e controles áudios-visuais, comando eletrônico digital 

microprocessado programável com teclas tipo membrana, 

temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução 

diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré 

ajustado em +/- 1ºC, temperatura de fácil regulagem com 

configuração 2,0 a 8,0 ºC, indicação de temperatura decimal, alarme 
sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado 

em 3 e 7ºC, termômetro digital de temperatura de momento máxima 

e mínima no controlador digital micro processado com sistema de 

memória para total segurança de funcionamento, no painel, botão 

silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador 

luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de 

refrigeração em recuperação, sinalizador luminoso de alarme, alarme 

sonoro de falta de energia com bateria recarregável, sistema 

analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das 

funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna 
temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 

50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, 

equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Itens 

Inclusos: Sistema de emergência para autonomia mínima de até 48 

horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por 

pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem 

utilização de software ou computador.  Garantia mínima de 12 meses 

fornecida pelo fabricante. 

Unida

de 
1 12.976,67 12.976,67 

  Respeitar o valor máximo de cada item    - TOTAL LOTE 13  R$            12.976,67  
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 
 

ANEXO ll 

 

FOTOS LOTE 10 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, com sede na 

rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________, neste ato 

representada por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), (empresário), 

portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF sob o nº. 

____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade de ________ nos 

termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social. 

 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante comercial), 

portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. 

__________, residente na rua:________nº.___, CEP ______, na cidade de __________/___. 

PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante a 

Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se refere ao 

Procedimento Licitatório nº. (INDICAR O Nº. DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e 

pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem 

necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de sessões públicas, 

renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro 

instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e 

indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato. 

 

  (LOCAL E DATA) 

 

Ass. ___________________ 

Nome: __________________: 

Função: __________________ 

OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma reconhecida e 

acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que permita a verificação da 

capacidade para a outorga.  Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público 

não será necessária a apresentação do contrato ou estatuto social.  O presente modelo não 

confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº  005/2017 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  

Com referência ao Edital nº. ___/2017, na modalidade: __________. 

 

  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na rua: _________, CEP 

___________, na cidade de __________, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. 

_____________, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. ____________, 

inscrito no CPF sob o nº. _______________, residente na rua:_________, CEP __________, 

na cidade de ____________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da 

____alteração do contrato social., declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal, não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência 

de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 

rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as 

penas da Lei. 

 

 

  (LOCAL E DATA) 

 

 

Ass. ___________________ 

Nome:__________________ 

                                Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  

Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 

 

  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua: _____________, 

CEP __________, na cidade de ____________,neste ato representada por seu sócio gerente 

o Sr. _____________, brasileiro, casado, (empresário), portador da cédula de identidade RG 

nº. _____________, inscrito no CPF sob o nº. __________, residente na _______________, 

CEP ________, na cidade de __________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ 

da ____alteração do contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de 

licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, 

declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as 

exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer 

tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou 

contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas 

sob as penas da Lei. 

 

 

 (LOCAL E DATA) 

 

Ass. ___________________ 

Nome:__________________: 

Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017 
 

ANEXO Vl 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (identificar seu enquadramento) 

 

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO ___/2017 

 

  A Empresa __________________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 

estadual ___________________,com sede na Rua 

___________________________________, CEP _____________________, na cidade de 

____________________________, neste ato representada por seu sócio, 

________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, residente na Rua ________________________________, 

CEP ______________, na cidade de ___________________________, nos termos do 

Contrato Social.  DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3º, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do 

mesmo artigo, da Lei Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 

 Local, ___ de ________________ de 2017. 

 

Assinatura  

Sócio Administrador 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 

Obs.: A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 

 
ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/2017, 
QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

ALMIRANTE TAMANDARÉ E A 
EMPRESA______. 

 
CONTRATANTE: 

 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, pessoa jurídica de 

direito Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 
76.105.659/0001-74, com sede na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro 

Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. GERSON COLODEL (CI. RG. nº 4.436.088-8/PR – CPF. nº 806.118.859-

72), brasileiro, casado, residente e domiciliado em Almirante 

Tamandaré/Paraná. 
 

CONTRATADA: 
 

EMPRESA_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua _________, 

neste ato representada por seu _________, Sr(a), ______________(CI.RG. 
nº ____________ - CPF nº _____________), nacionalidade, estado civil, 

profissão, residente e domiciliado(a) na Rua _________________.  
 

 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, 

doravante dominado CONTRATANTE e a EMPRESA ____________, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da 

legislação pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 
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21.06.1993, firmam de comum acordo o presente contrato decorrente do 
Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico nº ____/2017 – PMAT, 

protocolizado sob nº 0018.001522/2017 e Proposta da Contratada, bem 
como, dos demais anexos e documentos que integram o processo, os quais 

desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 

independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.  

 
É objeto deste contrato a “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA PARA USO 
EXCLUSIVO DA UESF CACHOEIRA, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE 

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APSUS”, conforme 
Anexos deste Edital.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 

1 O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses a contar da 
assinatura do contrato 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser 

prorrogados, a critério da Administração, tendo por fundamento as 
disposições contidas no art. 57, item I e II da Lei 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 
DO CONTRATO. 

 

1. A fornecer os móveis e/ou equipamentos sem nenhuma irregularidade, 

como, por exemplo, não conter as especificações técnicas exigidas, não 
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corresponder à marca apresentada na proposta, ou ainda, com defeitos de 

fabricação. 

 

2. A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas 

expensas no todo ou em parte, os equipamentos, em que se verificarem 

imperfeições, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou transporte do 

mesmo. 

 

3. A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, 

mediante solicitação da Prefeitura, dos equipamentos que porventura 

apresentar vícios ou defeitos em virtude da ação ou omissão involuntária, 

negligência, imperícia ou de qualidade inferior e em desacordo com as 

especificações técnicas. 

 

4. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a 

possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados 

da contratada ou de terceiros, relativamente à entrega do objeto deste 

certame (§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93). 

 

5. A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, 

trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e 

indiretamente, na entrega dos equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA:  

 
1. Os produtos deverão ser entregues na Central de Abastecimento da 

Secretaria de Saúde de Almirante Tamandaré/Pr., situada na Rua Antônio 
Baptista de Siqueira, 347 – Vila Santa Terezinha – Centro – Almirante 

Tamandaré/Pr. 
 



 

 
Almirante Tamandaré 

Prefeitura da Cidade 

Secretaria Municipal de Administração e Previdência 

 
 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
58 

2. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias corridos, a contar do 
recebimento da nota de empenho, expedida via fax ou e-mail pela Secretaria 

Municipal de Saúde, excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas 
na lei de licitação. 

 

3. A entrega deverá ser feita, com comunicação de 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência ao responsável pelo recebimento. 

 

4. Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei Federal nº 8.078, de 

11/09/1990, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar informações 

claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, 

marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, 

prazo de validade e outros, bem como o(s) risco(s) que apresenta(m) à saúde 

e à segurança dos usuários quando for o caso. 

 

5. O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil do licitante, 

por vícios de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as 

especificações estabelecidas neste Termo, verificadas posteriormente. 

 

6. Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 

conformidade com as edições mais recentes. 

 

7. Por ocasião do recebimento dos equipamentos, a administração reserva-se 

o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no 

todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas 

do objeto licitado, obrigando-se a licitante a promover a devida substituição, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus para a Prefeitura, 

excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de licitação. 
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8. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometem a utilização 
adequada dos equipamentos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em 

parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93. 

 

9. Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei Federal nº 8.078, de 

11/09/1990, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar informações 

claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, 

marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, 

prazo de validade e outros, bem como o(s) risco(s) que apresenta(m) à saúde 

e à segurança dos usuários quando for o caso. 

 

10. O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil do 

licitante, por vícios de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo 

com as especificações estabelecidas neste Termo, verificadas posteriormente. 

 

11. Por ocasião do recebimento dos equipamentos, a administração reserva-

se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, 

no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 

técnicas do objeto licitado, obrigando-se a licitante a promover a devida 

substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus para a 

Prefeitura, excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de 

licitação. 

 

12. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometem a utilização 

adequada dos equipamentos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em 

parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93. 

13. Os mobiliários e equipamentos recusados serão devolvidos e deverão 

ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
notificação, sem ônus para a Administração. 
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14. Será verificada a equivalência do objeto licitado, com as especificações 
contidas no edital e seus anexos; 

15. Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições, 
estes serão relacionados, e entregues a licitante vencedora para adoção das 

medidas cabíveis a fim de sanar os problemas. 

16. A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as 
condições e especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão 

unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista 

do processo, nos termos do art. 109 do mesmo diploma legal; 

17. A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que 

comprometam a qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente 
da data, deverá o licitante vencedor trocar imediatamente os produtos com 

defeitos após comunicado prévio, sob pena de aplicação do disposto da Lei 
Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei de Licitações e 

Contratos e demais legislações. 

18. Esta prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material 

fornecido ao fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 

19. Em caso de devolução por estarem em desacordo com as especificações, 

todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
1 O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, 

cujos valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada. 
 

2  O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal detalhada, 
acompanhada das respectivas ordens de autorizações, devidamente atestada 

pelo Secretário Municipal de Saúde, dentro de 30 (trinta) dias após o 
encaminhamento da mesma; 
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3 A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 

Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 

OCASIÃO DO PAGAMENTO. 
  

Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 

1 Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), referente ao mês imediatamente anterior. 

 
2 Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente 

quitadas. 
 

3 Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição 
previdenciária, devidamente quitadas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos a que alude o item anterior bem como 

enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 
imposta à adjudicatária em virtude de penalidade ou inadimplemento das 

obrigações, assumidas pela adjudicatária ou decorrente do contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado a 
representante legal da Contratada. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os preços do presente contrato são considerados 

fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 
8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
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1 Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 

8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na 
falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  

 

2 O reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de 
apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 

 
3 Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do 

contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação 

injustificada. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0015.2.044 – Atenção Primária da Saúde   

3.3.90.30.00 - 1495 – Material de Consumo                                                               
4.4.90.52.00 - 1495 – Equipamentos e Material Permanente 

 
PARÁGRAFO ÚNICO:  As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) 

subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que 
for(em) consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se 

processarão por meio de simples procedimento administrativo. 
 

 
CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
 

1  A entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com as 
especificações técnicas; 
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2  A entregar os produtos em suas embalagens genuínas, lacradas, contendo 
as indicações de marca, fabricante, procedência e prazo de validade; 

 
3  A entregar os produtos sem sinais de violação. Não sendo aceito os 

produtos cujo acondicionamento original apresente sinais de violação ou 

vazamento consequente de depósito irregular ou do transporte inadequado do 
produto; 

 
4  A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como, por exemplo, não 

conter as especificações técnicas exigidas, não corresponder à marca 
apresentada na proposta, ou ainda, produtos alterados ou adulterados, e 

havendo recusa da licitante em efetuar a sua troca, a Prefeitura enviará a um 
laboratório competente, uma amostra para elaboração de laudos, para 

verificar sua qualidade e/ou compatibilidade com as especificações técnicas 
exigidas. No caso de constatação de irregularidades nos produtos, as 

despesas oriundas do aludido exame serão de responsabilidade da licitante; 
 

5  A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas 
expensas no todo ou em parte, o produto, em que se verificarem 

imperfeições, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou transporte do 

mesmo. 
 

6 A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, 
mediante solicitação da Prefeitura, do produto que porventura apresentar 

vícios ou defeitos em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, 
imperícia ou de qualidade inferior e em desacordo com as especificações 

técnicas; 
 

7 A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 

contratada ou de terceiros, relativamente à entrega dos produtos (§ 1º do art. 
71 da Lei 8666/93). 
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8 A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas 
e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na 

entrega dos insumos. 
 

 

CLÁUSULA DEZ – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

1 Garantia mínima de 12 (doze) meses, com fornecedor ou rede de 

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante. 

 

2 Deverá ser apresentada assistência técnica, manutenção preventiva e 

corretiva de acordo com as recomendações do fabricante consertando ou 

substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem eventuais defeitos. 

 

3 Durante o período de garantia, a contratada obriga-se a manter a 

qualidade técnica e os serviços de assistência técnica dos equipamentos, 

contra qualquer defeito de fabricação ou desempenho que o equipamento 

venha a apresentar. 

 

4 A garantia incluirá reparo e a substituição de quaisquer peças ou 

componentes defeituosos dos equipamentos, exceto daqueles que 

comprovadamente sofrerem desgastes por uso inadequado, tudo sem 

qualquer ônus para a Administração. 

 
 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE 
APLICAÇÃO. 

 
1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a 

que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações 
dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste contrato; 
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2 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a 

aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de 
direitos, previstas em lei. 

 

3 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular 

processo administrativo, garantida a prévia defesa. 
 

4 Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco 

dias úteis, apresentar defesa. 
 

5 Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 

concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
 

6 Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis. 
 

7 Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado 
à aplicação das seguintes sanções: 

 
7.1 Advertência. 

 
7.2 Multa. 

 
7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois 
anos. 

 
7.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação. 
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8 A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção 
das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de 

sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das 
obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do 

Contrato(s). 

 
9 A multa prevista no item 7.2 será: 

 
9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de 

inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado. 
 

9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 

 
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da 

obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da 
obrigação. 

 
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em 

que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, 

será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da 
execução contratual. 

 
9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da 

celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa 
será descontado da garantia prestada. 

 
9.6 Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser 

recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da    intimação. 

 
9.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição 

em dívida ativa, para cobrança judicial.  
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10  A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro 
como fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente 

com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se 
tornem contumazes. 

 

11  Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal 
nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
12  As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das 

demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto 
do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos 

materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui 
não expressos. 

 
 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 

1 O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 
78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, 

todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
2 Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da 

Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo 
mínimo de 10 dias. 

 
3 A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 

qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso 

em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente 
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, 

com as alterações dela decorrentes. 
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CLÁUSULA TREZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 
 

1. O acompanhamento e a fiscalização da entrega dos equipamentos 

ficarão a cargo do Coordenador da Atenção Primária, com a verificação dos 

quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades constantes 

no edital e neste contrato. 

 

2. A Secretaria Municipal de Saúde fiscalizará obrigatoriamente a execução 

do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 

observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-

se o direito de rejeitar o fornecimento dos produtos que, não forem 

considerados satisfatórios e determinar a licitante, a substituição de produtos 

ou correção de irregularidades. 

 

3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 

licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive 
resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do 
licitante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com 

suas alterações).      
        

 
CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
1 O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui 

expressas; pelas disposições constantes do edital de licitação; pelas 
disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, 

ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie 

de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta 
de contrato mencionadas. 
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2 Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o Edital de licitação e 
seus anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que 

tenham servido de base para a licitação. 
 

3 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será 

competente o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 
4 Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do 
art. 61, da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus 

termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº. __/2017, em duas vias de igual teor e 

forma, para que produza os seus efeitos de direito. 
 

Alm. Tamandaré, __ de ______de 2017. 
 

 

_______________________ 
GERSON COLODEL 

Prefeito Municipal 
 

 
__________________________ 

ERNESTO ANTONIO ROSSI 
Secretário Municipal de Saúde  

 

 

 __________________________ 
NOME DA EMPRESA 

Empresa Contratada 
 

 


