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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE:      PREGÃO ELETRÔNICO 

N.º DE ORDEM:       011/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO 

 
1. PREÂMBULO 

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, inscrito no CNPJ 

n.º 00.136.858/0001-88, situado na Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta, Pato 

Branco/PR, por intermédio da Comissão Permanente de Pregões, designada pelo Ato 

n.º 161 de 27/09/2017, devidamente autorizado por seu Presidente Sr. Altair José 

Gaparetto, sendo processado e julgado em conformidade com as disposições deste 

edital e seus anexos e da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Lei 

Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, Lei Estadual n.º 

15.608/07 e Decreto Federal n.º 5.504/2005, subsidiariamente no que couber a Lei 

n.º 8.666/93 torna pública a realização de procedimento licitatório, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender as 

necessidades técnicas operacionais do Consórcio. 

 
1.2. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente 

por meio eletrônico, no sítio oficial www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme 

datas e horários definidos abaixo: 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

23 DE ABRIL DE 2018 ÀS 09H00MIN 

UASG: 926782 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 

 

1.3. O processo será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal 

COMPRASNET através do sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

1.4. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeira designada conforme Resolução do 

CONIMS n.º 161/2017 de 27 de setembro de 2017. 
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2. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 

ELETRÔNICO 

2.1. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, serão 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 23 

de abril de 2018 às 09h00min, no site 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos e condições descritos neste 

Edital. 

 
3. OBJETO 

3.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MÓVEIS EM GERAL, conforme 

especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência. 

3.2. O pregão está dividido em itens, conforme tabela do ANEXO I do Edital, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

3.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito 

no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

3.4.Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços 

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conims.com.br 

 
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, 

observadas as especificações técnicas constantes do ANEXO I e demais condições 

definidas neste Edital. 

 

4. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 

esclarecimentos ou ainda impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de 

até 02 (dois) dias úteis, da data fixada para abertura da sessão pública do certame, 

de acordo com o art. 72 da Lei Estadual n.º 15.608/20017, observado o disposto no 

art. 41, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

4.2. As impugnações e/ou esclarecimentos sobre o conteúdo do Instrumento 

Convocatório e seus anexos somente serão prestados e considerados quando 

solicitados por escrito à pregoeira ou à Equipe de Apoio, protocolizados em dias úteis 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua Afonso Pena, 1902 - Bairro Anchieta - Pato Branco/PR - CEP: 85.501-530 - Telefone: (46) 3313-3550   

E-mail: conims@conims.com.br/licitacao@conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 - Inscr. Est.: Isenta 

 

no horário das 08h00min às 11h:00min, e das 14h:00min às 16h:00min, na Rua 

Afonso Pena, n.º 1902, 4º andar, Setor de Protocolo, Bairro Anchieta, na cidade de 

Pato Branco/PR ou encaminhados à pregoeira ou à Equipe de Apoio pelo endereço do 

e-mail: licitacao@conims.com.br, no mesmo período. 

4.3. O pedido de impugnação deverá obrigatoriamente estar acompanhado de CPF ou 

RG em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, e em se tratando de pessoa jurídica 

(por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato 

constitutivo e procuração, em que o procurador deve comprovar que efetivamente 

representa e possui poderes da impugnante. 

4.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após vencidos os respectivos 

prazos legais. 

4.5. A pregoeira deverá decidir sobre os pedidos impugnações e/ou esclarecimentos 

no prazo de até 01 (um) dia útil. 

4.6. As respostas a todos os questionamentos serão disponibilizadas no site do 

Consórcio www.conims.com.br, bem como no endereço eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.6.1. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, 

será designada nova data para a realização do certame. 

4.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão Participar deste Pregão, os interessados: 

5.1.1. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o 

disposto nos respectivos atos constitutivos. 

5.1.2. Regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital 

e seus Anexos. 

5.2. Os interessados em participar deste processo deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e 

perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do 

sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.3. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos 

Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de 

Serviços Gerais – SIASG. 
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5.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no ar. 34 da Lei Federal 

n.º 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor Individual - MEI, nos limites da Lei Complementar n.º 123/06, Lei 

Complementar n.º 147/14 e Lei Complementar n.º 155/2016. 

5.5. Como requisito para participação deste Pregão, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 

previstas neste edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório. 

5.6. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de 

consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

5.7. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os 

interessados: 

a) que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da Lei n.º 15.608/2007. 

b) que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da lei 

n.º 8.666/93 e do art. 150, incisos III e IV, da Lei n.º 15.608/2007. 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

d) que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de 

falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação. 

e) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição. 

5.8. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não”, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 

123 de 2006 e ulteriores alterações, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus artigos 42 a 49. 

5.8.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos. 

5.8.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

5.8.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal. 
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5.8.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.8.6. Que não possui, em sua cadeira produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no 

inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

5.9. Atendendo ao artigo 48 da Lei Complementar n.º 123/06 e posteriormente 

complementado pela Lei 147/14, esta licitação contém itens destinados a participação 

exclusiva de micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais, como 

também itens destinados a ampla concorrência, conforme descritos no Anexo I – 

Termo de Referência. 

 
6. CREDENCIAMENTO 

6.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerá de 

registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 6.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante incluindo qualquer transação por ele efetuada, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Consórcio Intermunicipal 

de Saúde – CONIMS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 

do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

6.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.7. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo obrigação com suas propostas e lances. 

 
7. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 

7.1. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa 

do Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário, 

a partir da disponibilização do sistema em 09 de abril de 2018 às 09h00min, horário 
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de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter as 

informações especificadas no subitem 1.2 deste edital. 

7.1.1. O licitante deverá descrever detalhadamente as especificações do produto 

ofertado em campo próprio do sistema em conformidade com o Termo de Referência, 

constante no ANEXO I. 

7.1.2. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

7.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e 

lances. 

7.3. Incumbirá aos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema, de sua desconexão ou por omissão quando chamado à manifestação via 

“chat”. 

 
8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia 10 de abril de 2018 às 09h00min, horário de Brasília – DF, a sessão 

pública na internet será aberta ao comando da pregoeira, com a divulgação das 

propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 

8.2. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

8.4. Aberta a sessão, a pregoeira verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante. 

8.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real de todos os participantes. 

8.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela 

pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

8.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente 
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido pelo Edital, 

desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

9. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

9.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não aceitos dois ou mais 

lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar pelo sistema. 

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

9.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances poderá ser inferior a 03 (três) 

segundos. 

9.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

9.5. Caso o licitante não ofereça lances, permanecerá o valor da última proposta 

eletrônica para efeito da classificação final. 

9.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

dos lances. 

9.7. A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à 

realização de eventual diligência. 

9.8. Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário 

e local onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

9.9. Se ocorrer a desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. 

9.10. Caso a desconexão da pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa aos participantes no sítio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  
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10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 

pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.2. A qualquer tempo, a pregoeira poderá negociar os preços ofertados, 

objetivando propostas mais vantajosas para esta administração. 

10.3. Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis com a 

realidade de mercado e que não atendam às exigências deste edital. 

10.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, não atender as 

exigências deste edital ou se a licitante desatender as exigências de habilitação, a 

pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

10.4.1. Na situação a que se refere o subitem anterior, a pregoeira poderá negociar 

com o licitante, para que seja obtido um preço melhor. 

10.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o Licitante será 

declarado provisoriamente vencedor, sendo-lhe, após a análise dos documentos 

encaminhados constantes do item 13 deste Edital, adjudicado o objeto ou item 

licitado. 

10.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do PREGÃO constarão de ata divulgada 

no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na 

legislação pertinente. 

 
11. ENVIO DA PROPOSTA  

11.1. A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo 

as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances 

eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema de Compras 

Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 

13 deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados a partir da 

convocação pela pregoeira. 

11.1.1. A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, 

mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, 

que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances 

de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo 

ser acompanhada do contrato ou estatuto social. 
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11.2. A PROPOSTA DEVE CONTER: 

11.2.1. É vedado o preenchimento da proposta de preços, conforme modelo 

constante do ANEXO II no presente Edital, com dados aleatórios, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

11.2.2. Preços unitários totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

11.2.3. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, 

taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

à execução do objeto. 

11.2.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data estipulada para a abertura do presente certame. 

11.2.5. Indicação de produto e marca. 

11.2.6. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa 

conforme previsto na Lei complementar 123/06. 

11.2.7. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional, com até 

3 (três) casas decimais (0,000). 

11.2.8. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do respectivo Edital e seus 

anexos sob pena de desclassificação. 

11.2.9. À pregoeira reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do 

processo sobre informações que não estejam claras, bem como solicitar documentos 

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

11.2.10. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados 

no mercado no dia de sua apresentação. 

 
12. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 

os preços razoáveis praticados no mercado, coerente com a execução do objeto ora 

licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo 

pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério da pregoeira, ser atualizada por 

ocasião do julgamento das propostas de modo a evidenciar a economicidade da 

contratação. 

12.2. Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, a pregoeira 

determinará ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação. 
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12.3. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ser demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado. 

12.4. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação 

de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

12.4.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificavas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

12.4.2. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada. 

12.4.3. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

12.4.4. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar 

majoração de seu valor global. 

12.4.5. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, a pregoeira examinará 

a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

a este edital. 

12.4.6. No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, 

atribuindo–lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
13. HABILITAÇÃO 

13.1. Para a habilitação dos licitantes da melhor oferta, será exigida a documentação 

relativa: 

13.1.1. Habilitação Jurídica. 

13.1.2. Qualificação econômico – financeira. 

13.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

13.1.4. Regularidade Técnica. 

13.1.5. Inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

13.1.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

13.2. O Licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá 

comprovar, no prazo máximo de 03 (três) horas, a contar da convocação da pregoeira 

ao final da sessão pública, no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, 

anexando no sistema COMPRASNET os documentos abaixo relacionados, juntamente 
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com a PROPOSTA DE PREÇOS atualizada. Em caso de indisponibilidade do sistema 

será aceito o envio da documentação por eletrônico, através do email 

licitacao@conims.com.br, sendo os originais apresentados no prazo de até 3 (três) 

dias úteis, juntamente com a Proposta de Preços atualizada, em envelope fechado 

com a identificação de sua razão social e número do Pregão Eletrônico, endereçado à 

pregoeira que processou o certame, no seguinte endereço: Rua Afonso Pena, n. º 

1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato Branco, PR, CEP 85.501-530. 

13.2.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará, item a item, o licitante 

detentor da proposta melhor classificada, para que este anexe no sistema 

COMPRASNET, os documentos relativos a HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA, 

para tanto a pregoeira fará uso da ferramenta CONVOCAR ANEXO, devendo o Licitante 

obedecer ao prazo de 3 (três) horas, utilizando o link “ANEXAR”, disponível apenas 

para o Licitante convocado/vencedor. 

13.2.2. Será aceito apenas 01 (um) arquivo (COMPACTADO ex: .zip e/ou .pdf) com 

todos os documentos relativos a HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS FINAL. 

13.2.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 

prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise sob qualquer 

alegação, o envio da proposta de preços e documentos de habilitação, sendo 

realizado, pela pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 

13.2.3.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 

solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

13.2.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

13.2.5. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a 

proposta de preços atualizada ou não atender as exigências habilitatórias, a pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 

ordem de desclassificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

13.2.6. A documentação remetida via original deverá corresponder exatamente 

aquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema 

Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte 

da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-

mail dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, se 
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for aceitável por parte da pregoeira, a situação na qual será aplicada, a funcionalidade 

“CONVOCAR ANEXO”. 

13.3. Os documentos deverão ser apresentados em original, fotocópia autenticada, 

Publicação de Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando 

nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio 

deste Pregão. 

13.4. A habilitação dos licitantes será comprovada por meio de prévia e regular 

inscrição no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e 

atualizados. 

13.4.1. O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 8º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 11 outubro de 2010, substituirá apenas os 

documentos indicados nos subitens 13.5.3.1; 13.5.3.2; 13.5.3.3; 13.5.3.4; 13.5.3.5; 

13.5.3.6; 

13.5. Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 

13.5.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, consistirá: 

13.5.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

13.5.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 

13.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM 

n.º 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

13.5.1.4. A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006, 

de 14 dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014 e Lei complementar n.º 155/2016, de 27 de outubro de 2016, deverá 

apresentar juntamente com a documentação de habilitação a Declaração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V), juntamente com a Certidão 

Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta 

Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação. 

 
13.5.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA  

13.5.2.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
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referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não 

anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão, se outro 

prazo não constar no documento. 

13.5.2.2. BALANCO PATRIMONIAL DEMAIS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço 

provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 

(três) meses da data da apresentação da proposta. 

13.5.2.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, de que 

trata o item acima, será demonstrada pela obtenção do ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

(SG), maior ou igual a 1,0 (um virgula zero), resultante da aplicação da fórmula 

estabelecida abaixo: 

 

SG = __________________ATIVO TOTAL___________________ 

 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

13.5.2.4. Serão aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e as demais 

demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no 

Diário Oficial em jornal de grande circulação, ou registrado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta 

Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da legislação em vigor, 

acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento. 

13.5.2.5. Para fins do subitem 13.5.2.2, as empresas que adotarem o Sistema Público 

de Escrituração Digital - SPED Contábil deverão apresentar impressos o arquivo da 

ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por 

meio do SPED em formato .txt) e o termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED). 

13.5.2.6. As empresas licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de 

atividade, devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço 

de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.  

 

13.5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

13.5.3.1. Prova de inscrição no CADASTO DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ. 

13.5.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação de CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS 
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FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda. 

13.5.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede 

do licitante, relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

13.5.3.4. Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, relativa aos 

tributos relacionados com o objeto licitado. 

13.5.3.5. Certificado de Regularidade de Situação com o FUNDO DE GARANTIA DE 

TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS). 

13.5.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – 

CNDT. 

13.5.3.7. Conforme rege a Lei Complementar n.º 155/2016, as microempresas e as 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo apresentando 

qualquer restrição; 

13.5.3.7.1. Nos termos do art. 43 § 1.º da Lei Complementar n.º 155/2017, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da administração pública para a regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

13.5.3.7.2. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

13.5.3.8. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 

positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que 

os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 
13.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.5.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, que comprove aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou 

privado. O Atestado deverá conter reconhecimento de firma do responsável ou estar 

acompanhado das notas fiscais correspondentes. 

13.5.4.2. Prospecto do fabricante discriminando o (s) equipamento (s) proposto, em 

português ou traduzido. 
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13.5.4.3. Certificado de Registro do (s) equipamento (s) emitido pela ANVISA 

vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no “Diário Oficial da União” – 

DOU relativo registro do equipamento, quando houver. No caso de equipamento 

importado, apresentar documento equivalente do país de origem em original ou 

qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo consulado, traduzido por 

tradutor público juramentado. 

13.5.4.4. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela 

ANVISA/MS. 

13.5.4.5. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal. 

13.5.4.6. Fornecimento de manual técnico e serviço operacional, em português ou 

traduzido, com respectivos esquemas elétricos, pneumáticos, calibrações, roteiro de 

manutenção com a mesma qualidade fornecida para as assistências técnicas da 

proponente, podendo ser apresentadas em cópias ou em CD. 

13.5.4.7. Termo de garantia: Declaração de garantia mínima de 12 (doze) meses, 

(todos os custos da garantia deverão estar inclusos na proposta, quanto aos 

componentes elétricos e eletrônicos), contados a partir do recebimento definitivo do 

(s) mesmo (s) pela contratante. 

13.5.4.8. Certificado do INMETRO. 

13.5.5. Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES: 

13.5.5.1. Declaração da inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a 

empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do 

ANEXO III. 

13.5.5.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de 

menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988, Lei n.º 8.854/99, 

regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02, nos termos do modelo constante do ANEXO 

IV. 

13.5.6. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela 

pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste 

Edital. 

13.5.7. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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13.5.8. O não atendimento das exigências constantes no item 13 deste Edital 

implicará a inabilitação da proponente. 

 
14. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

14.1. A documentação solicitada no item 13, em original ou cópias autenticadas, e a 

proposta original deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte 

endereço: Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, CEP: 85501-

530; aos cuidados do Setor de Licitações à pregoeira responsável. O envelope 

contendo os documentos deve estar fechado e informar o nome da empresa ou 

empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

14.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto a apresentação 

da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classifica em primeiro 

lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

14.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor 

lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a 

ordem decrescente de preço, os autores dos demais lances, desde, que atendam ao 

critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 

revogar a licitação. 

 
15. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1. Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, 

em sistemas específicos, as seguintes situações: 

15.1.1. Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. 

15.1.2. Declarado no sítio de Compras Governamentais a inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação. 

15.1.3. Declarado no sítio de Compras Governamentais que não utiliza mão de obra 

infantil; 

15.1.4. Declarado no sítio de Compras Governamentais que está de acordo com todas 

as exigências editalícias. 

15.1.5. Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), 

disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no 

Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR 
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(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso 

haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame. 

15.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação 

da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o 

pregoeiro o declarará vencedor. 

15.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor 

lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a 

ordem decrescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao 

critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 

revogar a licitação. 

 

16. RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer 

licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer 

importará na decadência desse direito. 

16.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias 

para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais, desde logo intimados 

para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no site:www.comprasgovernamentais.gov.br. 

16.5. O recurso contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 

16.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeira terá até 05 

(cinco) dias para: 

16.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora 

do prazo estabelecido. 

16.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

16.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente. 

16.7. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 
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16.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente poderá adjudicar o objeto e homologar o processo licitatório 

para determinar a contratação. 

16.9. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

 
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Constado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante 

classificado em primeiro lugar será declarado vencedor. 

17.1.1. Se o primeiro proponente classificado não atender as exigências de 

habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que 

atende a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

17.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 

vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 

competente. 

17.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à 

aquisição do objeto licitado. 

 
18. PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou transferência em 

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada pela contratada (Anexo 

VII), à vista, após o recebimento definitivo do objeto, com apresentação da nota fiscal 

eletrônica devidamente atestada pelo responsável. 

18.2. A NOTA FISCAL deverá vir com os equipamentos minuciosamente descritos 

em conformidade com as respectivas individualidades de cada um, além de mencionar 

o número do processo, a modalidade da licitação, número do empenho e menção ao 

Termo de Convênio 800182/2013 – Ministério da Saúde. 

18.3. A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal as 

NEGATIVAS DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIO em 

validade, como comprovação da manutenção das condições de habilitação. 

18.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o 

certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa. 
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18.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

18.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes 

às multas e/ou indenizações devidas pelo Contratado, apuradas em processo 

administrativo próprio. 

 
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

19.1. Não haverá reajuste de preço. 

19.2. Valor máximo estimado da licitação é de R$ 1.356.414,48 (um milhão 

trezentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito 

centavos. 

19.3. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 

01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fontes 1076,3321 e 1321. 

 
20. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. Após a adjudicação e a homologação, a contratação dar-se-á mediante termo 

de contrato a ser firmado entre o CONIMS e a proponente vencedora da licitação, cuja 

minuta constitui o ANEXO VIII. 

20.2. O Contrato de Fornecimento será encaminhado através de correio eletrônico, 

para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, 

competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) 

vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações e Contratos do 

Consórcio, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

20.3. A via do instrumento destinada ao contratado, devidamente assinada pelo 

Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item anterior, ou 

para retirada no CONIMS a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das 

vias originais prevista no item anterior. 

20.4. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data de assinatura e encerra-se 

com o término da garantia dos produtos. 
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21. CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO 

21.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 

21.1.1. PROVISORIAMENTE – para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

equipamentos com as especificações licitadas; 

21.1.2. O Setor de Compras com auxílio do (s) profissional (is) Técnico (s) do 

CONIMS, serão responsáveis pelo recebimento dos equipamentos adquiridos, 

inicialmente verificando a conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo 

constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega, e, se for o caso as 

irregularidades observadas. 

21.2.  DEFINITIVAMENTE - após análise técnica, e consequentemente aceitação. 

21.2.1. No prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, o Setor 

de Compras procederá à aceitação definitiva dos equipamentos, verificando 

parâmetros necessários para o aceite, tais como: qualidade, compatibilidade, 

autenticidade, bem como sua conformidade com as especificações descritas neste 

Edital, dentre outros que se fizerem necessários. 

21.2.2. Caso satisfatórias as verificações, O Setor de Compras atestará a efetivação 

da entrega dos equipamentos no verso da Nota Fiscal e encaminhará para pagamento. 

21.2.3. Caso insatisfatórias as verificações, será lavrado Termo de Recusa e 

Devolução no qual constará as desconformidades verificadas, devendo o (s) 

equipamento (s) ser (em) substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da comunicação formal. 

21.2.4. Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado ou o novo 

produto também seja rejeitado, estará configurado o atraso na entrega, sujeitando-se 

a licitante contratada a aplicação das sanções cabíveis. 

21.2.5. Os custos de substituição do produto rejeitado ocorrerão a expensas da 

contratada. 

21.2.6. A Contratada deverá comunicar o CONIMS, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega 

do objeto. 

21.2.7. Os equipamentos devem vir acompanhados de todos os cabos e manuais 

(escritos em português) necessários para instalação, configuração e utilização do 

equipamento e de seus componentes e periféricos, devidamente embalados de forma 

a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da 

entrega. Todas as especificações devem ser comprovadas através de documentação 

dos respectivos fabricantes (manual original ou página do fabricante na internet). 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua Afonso Pena, 1902 - Bairro Anchieta - Pato Branco/PR - CEP: 85.501-530 - Telefone: (46) 3313-3550   

E-mail: conims@conims.com.br/licitacao@conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 - Inscr. Est.: Isenta 

 

21.2.8. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da (s) proponente (s) 

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

21.2.9. No recebimento e aceitação do objeto será observada, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos 73 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.3. A CONTRATADA não poderá cobrar frete ou qualquer outro tipo de despesa 

senão única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 
22. PENALIDADES 

22.1. Quando a contratada não cumprir com as obrigações assumidas ou com os 

preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, 

conforme o caso: 

22.2. Advertência. 

22.2.1. Multa de 0,2 % (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida, no caso de inexecução parcial e recusa em celebrar/assinar o contrato ou 

equivalente, desde que a multa não fique em valor inferior a R$ 1.500,00, quando 

será penalizado com este valor. 

22.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 

descumprimento das demais obrigações ora assumidas. 

22.2.3. Impedimento de licitar e contratar junto à Licitada pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, conforme art. 7º, da Lei n.º 10.520/02. 

22.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CONIMS e, no que 

couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 
23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

23.1. Fica assegurado ao Consórcio o direito de revogar a licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulá-la em virtude de vício insanável. 

23.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento resultará na nulidade 

dos atos que diretamente dele dependam. 

23.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ele se estende. 

23.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 
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23.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos. 

23.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

23.7. A revogação ou anulação será procedida de procedimento administrativo, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado. 

23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 

 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos endereços 

eletrônicos www.diariomunicipal.com.br/amp/ e no Portal de Transparência do 

CONIMS, através do endereço www.conims.com.br.  

24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Consórcio não será, em caso algum, responsável por esses custos, 

independentemente da condução do resultado do processo licitatório 

24.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.4. Com fundamento na forma ao art. 43§ 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, é 

facultado a pregoeira ou a autoridade competente em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria contar 

do processo desde a realização da sessão pública. 

24.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente 

assinadas pela pregoeira. 

24.6. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, que decidirá, com base na 

legislação vigente. 

24.7.  No julgamento das propostas da habilitação, a pregoeira poderá relevar 

omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a 

legislação vigente. 

24.8. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições 

apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos 

deste Edital e dos documentos que o integram. 
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24.9. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da 

imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada 

do original para autenticação pela pregoeira, e serão retidos para oportuna 

conferência e juntados aos autos do processo administrativo pertinente a esta 

licitação. 

24.10. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

24.11. Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de 

Apoio. 

24.12. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do 

licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz. Se for filial, todos documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles que pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade todos os 

estabelecimentos da empresa. 

24.13. Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para 

habilitação não poderão em hipótese alguma, ser substituído por protocolos que 

configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao 

prazo fixado. 

24.14. O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, 

todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento 

licitatório. 

24.15. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.16. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde que não 

haja comunicação da pregoeira em contrário. 

24.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir–se–á o vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente no CONIMS. 

24.18. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

24.19. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, deste 
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que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão 

de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

 
25. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência – Especificações Técnicas e Condições De 

Fornecimento. 

ANEXO II – Modelo Padrão de Proposta Comercial. 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou 

Contratar Com a Administração Pública. 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho em 

atendimento ao disposto no art. 7º da Constituição Federal. 

ANEXO V – Modelo De Declaração De Enquadramento – ME/EPP. 

ANEXO VI- Termo De Indicação De Colaborador Responsável. 

ANEXO VII – Modelo De Declaração De Conta Corrente Pessoa Jurídica 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato de Fornecimento. 

 

Pato Branco/PR, 03 de abril de 2018. 

 

Altair José Gasparetto 
Presidente 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MÓVEIS EM GERAL, conforme 

especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência. 

 
2.MOTIVAÇÃO 

2.1. Considerando o Termo de Convênio n.º 800182/2013 a aquisição de equipamentos 

e Material Permanente para atender aos usuários dos 20 (Vinte) Municípios Consorciados, 

para possibilitar um atendimento nas áreas médica, odontológica e serviços de diagnose, 

capaz de suprir as necessidades tanto dos pacientes como dos profissionais que atuam 

nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, trazendo 

comodidade e precisão dos resultados com tecnologia de qualidade,  para isso o 

Consórcio dispõem de estrutura física com área construída de 3.687,65 m2 da nova sede 

com a integração de novos profissionais das mais diversas especialidades para atender a 

demanda dos munícipes.  
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3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONV. Nº 800182/2013  
ANEXO I 

 
ITEM 

 
DESCRITIVO 

QUANT. VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

001 APARELHO DE ULTRASSOM - Equipamento transportável 
sobre rodízios com painel de controle ergonômico ou com 
ajuste de altura, monitor tela plana, LCD, flat painel de no 
mínimo 17 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de 
processamento. Zoom congelado e em tempo real de pelo 
menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com 
seleção eletrônica e sem adaptadores, doppler colorido, 
pulsado e contínuo, doppler tecidual colorido e espectral 
incluído no equipamento. Power Angio e powerdoppler 
direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico, 
com possibilidade de execução em pós-processamento. 
Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda 
larga, seleção de frequências independentes para 2D e 
Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 
1000fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 
120dB, harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido 
para todos os transdutores. Possibilidade de Transdutor 
Transesofágico Adulto Multiplanar com harmônica na mesma 
plataforma. Possibilidade de eco de Stress integrado ao 
equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. 
Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da 
mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método 
visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, 
ventrículo, peak e times topeak, valores globais, por segmento 
e área localizada. Medidas automáticas, através da detecção 
automática de bordos, para realização automática de fração 
de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou 
Color. HD interno de pelo menos 160GB. Capacidade de 
armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes 
dinâmicos, com no mínimo 90.000 imagens. Possibilidade de 
ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade 
de inserir textos e executar medidas em imagens 
armazenadas. Divisão de tela em 1, 2, 4, 9 ou 16 imagens. 
DICOM 3.0. Drive (gravador) de DVD-RW para 
armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD 
regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (padrão 
Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura 
automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão 
direta em impressora comum (Jato de Tinta). Pelo menos 32 
presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel 
acoplado ao equipamento. Ícones Anatômicos configuráveis. 
Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores 
lineares. Acompanhar os seguintes transdutores, com pelo 
menos três frequências selecionáveis para o 2D e atendendo 
a faixa de frequências solicitadas abaixo: Transdutor 
multifrequencial cardíaco setorial que atenda as frequências 

3 198.349,95 595049,85 
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de 2,0 a 4,0Mhz, com no mínimo 64 elementos e 
profundidade de 300mm. Transdutor multifrequencial cardíaco 
setorial pediátrico que atenda as frequências de 4,0 a 9,0MHz 
com no mínimo 64 elementos e profundidade de 140 mm 
Transdutor multifrequencial linear que atenda as frequências 
de 5,0 a 10,0Mhz; com no mínimo 128 elementos e 
profundidade de 100mm. Transdutor 
TransesofágicoMultiplanar que atenda as frequências de 3 a 
6MHz, trabalho com faixa de freqüência harmônica, com no 
mínimo 64 elementos e profundidade de 180mm. Acessórios: 
Vídeo Printer preto e branco, no break compatível com o 
equipamento, Registro no ministério da saúde, garantia 
mínimo de 12 meses. ITEM DESTINADO À AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

002 LONGARINAS: com espaldar médio, com apóia braços e 03 
lugares. Assento e encosto - assento e encosto em 
compensado multilaminado com espuma injetada 
anatomicamente e carenagem injetada em polipropileno 
copolímero; encosto em estrutura plástica injetada em 
polipropileno copolímero com espuma injetada 
anatomicamente e contra capa injetada em polipropileno 
copolímero; apóia braços injetados texturizado integral Skin; 
Revestimento em 03 opções: couro natural, couro ecológico 
ou vinil na cor preta. Dimensões (cm) 153x82x62 (LxAxP) - 
assento 46 x 42 - encosto 41 x 35. Estrutura da longarina em 
tubo de aço industrial quadrado; sapatas injetadas em 
polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo 
para evitar que se soltem do mesmo. Os componentes 
metálicos devem ser tratados para proteção contra corrosão. 
a tinta utilizada para a pintura deve ser em pó, do tipo híbrida 
(poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma européia RoHS, 
isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com 
camada de 60 mícrons em média. No caso de fixação em piso 
de concreto, mesmo que este tenha revestimento sintético ou 
não, são utilizadas buchas plásticas e parafusos auto 
atarraxantes especiais para concreto, com tratamento de 
superfície para não oxidar. Deve atender aos requisitos da 
norma NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho, que trata da Ergonomia. Deve atender requisitos 
das normas NR17 do Ministério do Trabalho e da ABNT NBR 
16031. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

89 872,51 77653,39 
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003 ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇAO: Apresenta 
funcionamento com baixo nível de ruído e modo de operação 
contínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo 
acionado por diafragma em borracha neoprene e malha de 
nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de 
fricção. Fácil manutenção. Registro agulha em aço inox, de 
passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave 
regulagem da sucção. Motor elétrico com ¼ CV, com sistema 
interno de exaustão forçada. Cabeçote aletado para maior 
dissipação de calor. Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg (760 
mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 
pol Hg, Fluxo de ar: 25 litros / min. Aspiração de água: 4 litros 
/ min. Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio 
de entrada de secreção no cabeçote. Funcionamento 
totalmente isento de óleo. Carenagem plástica para proteção 
do motor de alta resistência, com abertura para saída do 
sistema de exaustão forçada do ar; Alça de empunhadura na 
parte superior para locomoção. Pés antiderrapantes de 
borracha, sistema de ventosas.  Microfiltro HEPA para 
partículas de até 0,5 microondas; ESPECIFICAÇÃO DO 
FRASCO: Frasco de 5 litros de policarbonato inquebrável, 
autoclavável e graduado em alto relevo; Tampa do frasco 
facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com 
sistema de vedação hermética e válvula limitadora de 
segurança para frasco cheio e extensão com engate através 
de sistema de rosca. ESPECIFICAÇÃO DO SUPORTE 
RODÍZIO: Cinco rodízios giratórios de 2” de diâmetro, todos 
com freio, em material plástico, permitindo fácil 
movimentação. Estrutura tubular com tratamento 
antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo 
eletrostático. Empunhadeira para transporte. Suporte para 
cânulas ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: Potência de 
entrada máxima: 540 Watts, 127 Vac, Freqüência da rede: 
50/60 Hz, Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias 
(com pino de aterramento), Dois fusíveis de proteção; Sistema 
de proteção, com rearme automático para superaquecimento 
do motor e sobrecarga na rede elétrica. ACOMPANHA: 
Extensão em silicone atóxico para frasco coletor, uma cânula 
(yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com 
extensão de 2,5m, Pedal interruptor, Com Registro no 
ministério da saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

3 2.095,50 6286,50 

004 AUTOCLAVE HORIZONTAL 300 LITROS COM BARREIRA: 
Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de 
alta temperatura com as seguintes características técnicas: 
Volume da câmara interna de aproximadamente 300 litros; 
controlador eletrônico programável e com uma porta de 
fechamento por deslizamento vertical e travamento 
automático. Câmara de esterilização retangular, construída 
em aço inoxidável AISI 316 ou material superior, com chapa 
de no mínimo 6 mm de espessura e com acabamento interno 
eletropolido; Jaqueta /câmara externa com chapa de aço inox 
AISI 304 ou material superior com chapa de no mínimo 4 mm 
de espessura; As câmaras e portas do equipamento deverão 
ser isoladas; vasos de pressão para esterilização; sistema 

1 150.000,00 150000,00 
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hidráulico construído totalmente em aço inox AISI 316 com 
isolamento térmico; Tubulações e componentes referenciadas 
na Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003; O 
equipamento deverá ter 01 (uma) porta com travamento e 
fechamento com vedação automáticos por injeção de ar 
comprimido, contra anel de silicone ou borracha, com sistema 
antiesmagamento e mecânico que garanta em caso de falha 
dos sistemas eletrônicos a impossibilidade de abertura da 
porta quando ainda exista pressão positiva dentro da câmara 
interna; Painéis externos confeccionados em chapa de aço 
inox AISI 304 escovado;Gerador autônomo de vapor 
construído em aço inox AISI 304 para trabalhar de forma 
elétrica e com isolamento térmico, com controle automático do 
nível da água, controle automático da temperatura das 
resistências, controle automático da pressão e descarga 
automática da água do gerador para manter as resistências 
limpas. As válvulas de segurança deverão ser construídas em 
aço inoxidável AISI 316; Bomba de vácuo de anel líquido com 
duplo estágio; Válvulas pneumáticas em aço inox AISI-316 
para interceptação dos fluídos conforme; Display ou monitor 
monocromático que possibilite a visualização de pelo menos 
os seguintes itens: indicação das fases dos ciclos, alarmes, 
mensagens, Fo, curva gráfica da temperatura de pressão em 
tempo real, regulagem das ondas e transdutor de pressão, 
aviso de manutenção de peças importantes ao sistema, níveis 
de segurança para acesso de operadores, etc... Programas 
de ciclos de esterilização devem ser abertos para 
programação, com temperaturas de 121ºC a 135ºC, com 
possibilidade de memorizar no mínimo 10 novos ciclos, ciclo 
para teste, ciclo para teste de hermeticidade do sistema, 
tecidos, instrumental, borracha e líquidos devem estar na 
programação do comando de forma obrigatória. A autoclave 
deve ser equipada com duas sondas de temperatura sendo 
uma no dreno do equipamento e a outra dentro da câmara 
interna para a realização de ciclo líquido; A autoclave deve 
ser equipada com 01 (uma) impressora tipo matricial de 24 
colunas, aonde deve constar nome da instituição, modelos da 
autoclave, hora, data, ciclo utilizado, fases do ciclo, 
temperatura dos sensores de câmara interna e dreno, pressão 
da câmara interna em kPa, Fo acumulado, temperatura 
máxima e mínima, mensagens de segurança e gráfico de 
pressão e temperatura em e função do tempo, conforme 
Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003 - sub-item 4.4.7 
instrumentos indicadores; Acessórios que deverão 
acompanhar o equipamento: A autoclave deve possuir 
sistema de tratamento de água através do processo de 
osmose reversa, inclusive reservatório para a água tratada 
totalmente em aço inox 304, o sistema de controle de nível e 
de monitoramento da osmose reversa deve ser incorporado 
ao sistema de controle micro processado da autoclave; A 
qualidade da água processada atende à Norma NBR ISO 
11.134; Cestos: deverá acompanhar o equipamento, conjunto 
de cestos com quantidade equivalente ao volume da 
autoclave com dimensões apropriadas para o uso no 
equipamento, deverá ser fabricado em aço inox AISI 316, ou 
material de qualidade superior, com acabamento eletropolido. 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua Afonso Pena, 1902 - Bairro Anchieta - Pato Branco/PR - CEP: 85.501-530 - Telefone: (46) 3313-3550   

E-mail: conims@conims.com.br/licitacao@conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 - Inscr. Est.: Isenta 

 

Carro interno: deverá acompanhar o equipamento, 01 (um) 
carro para acondicionamento da carga e locação dos cestos 
aramados, deverá ser fabricado em aço inox AISI 316 ou 
material de qualidade superior, com acabamento eletropolido. 
Carro externo: deverá acompanhar o equipamento, 01 (um) 
carro externo para movimentação das cargas, construídos em 
aço carbono com pintura a pó eletrostática ou material de 
qualidade superior, com acabamento escovado, com sistema 
de engate do carro interno, com rodas anti-estáticas no 
mínimo 04 (quatro) de diâmetro de pelo menos 100 mm, 
emborrachadas, giratórias sendo que duas deverão ser com 
travas. O equipamento na sua totalidade deverá apresentar 
registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, 
emitido pela ANVISA, Manual e Catálogo em português, 
assistência técnica local permanente e comprovada. 
Instalação, testes de validação no período de instalação, são 
responsabilidade da Empresa Contratada. ITEM DESTINADO 
À AMPLA CONCORRÊNCIA. 

005 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS: Câmara 
de esterilização em aço inoxidável. O aço inoxidável é um 
material nobre indicado para a fabricação das câmaras de 
esterilização. Painel digital com dois displays independentes, 
inteiramente em teclado de membrana e com avisos que 
permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo. 
Permite o controle em tempo real de todo o ciclo de 
esterilização através de dois painéis digitais independentes, 
totalmente em teclado de membrana e com diversos 
indicadores. Controle do ciclo totalmente automático através 
de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount 
Technology) com milhares de ciclos programáveis e que 
permite ajustes de tempo segundo a segundo e de 
temperatura grau a grau. Um controlador eletrônico de 
precisão possibilita escolher tempos e temperaturas 
desejados tanto na esterilização quanto na secagem, o que 
permite adequar o uso ao tipo de material, sem danificá-lo. 
Uma ampla liberdade de escolha dos ciclos está disponível 
para a melhor adequação às necessidades de cada usuário. 
Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de 
abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento 
axial. Um dispositivo patenteado que impede a abertura da 
tampa enquanto houver pressão interna e também oferece 
maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento. 
Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau 
e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras. 
Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço 
carbono e aço inox laminados. Guarnição em silicone 
vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Atuação 
descontínua da resistência durante o ciclo para menor 
consumo de energia elétrica. Utiliza água limpa a cada ciclo 
para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança 
automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. 
Dezenas de sistemas de segurança que controlam todo o 
ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. 22 
sistemas de segurança: Controlador eletrônico, controle de 
fechamento da tampa, controle de bloqueio de ciclo, controle 
de temperatura excessiva e falha de esterilização, controle de 

2 8.900,00 17800,00 
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falta de água, controle de temperatura insuficiente e falha de 
esterilização, controle de interrupção de ciclo, indicação de 
erro no sensor, controle eletrônico para abertura indevida da 
tampa, válvula solenoide exclusiva para água, válvula 
solenoide exclusiva para vapor, válvula anti-vácuo, selo de 
segurança, guarnição, fecho de triplo estágio, fuso rolamento, 
tubulação interna, chave geral, fusível, tampa circular, 
travessa da tampa, trava auxiliar de segurança Temperatura 
de trabalho: até 121ºC e uma pressão de 1kgf/cm² 
Acessórios: 02 bandejas em alumínio anodizado, Copo 
graduado, manual de instalação e manutenção. Consumo de 
energia 500 watts a cada ciclo. Registro no ministério da 
Saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

006 TONÔMETRO DE SOPRO: Equipamento para medição da 
pressão intraocular: Provido de monitor integrado ao aparelho 
de aproximadamente 05 polegadas, para medição e 
alinhamento ocular, com no mínimo 3 medições por olho com 
emissão de nota de qualidade da medição; com comandos do 
painel por toque na tela parra  controle com funções de: 
impressão, ajustes, movimento do cursor; data e hora; Com 
impressora; Faixa de Medição manual/automático em torno de 
7 a 60 mmhg, Distância de trabalho de aproximadamente 11 
mm (ajuste automático); Com conexão para computador 
através de saída RS 232; • Alimentação: bivolt (100 a 240V, 
50/60 Hz) automático. Deve possuir pressão intraocular 
corneana compensada. Dados do exame transferidos via 
portal USB diretamente para computador. Medições precisar 
com a biomecânica da córnea comprometida por diversas 
doenças ou cirurgia. Observação: deverá acompanhar 1 mesa 
para colocação do tonômetro de sopro, com sistema de 
elevação elétrica e botão liga/desliga na mesa, com tomada 
apropriada para o tonômetro, com altura de elevação 
compreendida entre 670 a 850 mm, provido de pés reguláveis 
e coluna na parte central e alimentação elétrica bivolt (100 a 
240V, 50/60 Hz) ou ajustável através de chave seletora. ITEM 
DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA. 

1 88.923,00 88923,00 

007 AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO: com medição da 
força de refração. Força da refração esférica de 25 a + 22D, 
força de  refração cilíndrica de 00 a + 10,00, ângulo 
astigmático de 0º a 180º, diâmetro mínimo mensurável da 
Pupila 02mm, medição da curvatura da Córnea, raio de 
curvatura da córnea de 5,00mm a 10,00mm, força de refração 
da córnea de 67.500 a 33.750, onda de força de refração da 
córnea 1.3375, força de refração astigmática da córnea de 00 
a + 100, ângulo do eixo a stigmático da córnea de 0º a 180º, 
variação de medição da PO de 20mm a 85mm, terminal de 
transporte de dados USB importar, RS232C exportar, LAN 
exportar. Alimentação de 100-249V AC, 50 60 Hz, 30-70VA. 
Garantia de um ano. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 36.924,38 73848,76 
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008 BEBEDOURO DE COLUNA:  pressão para refrigeração de 
água potável, gabinete em aço inox, base plástica de alto 
impacto, pia em inox polido, torneira para copo e jato 
cromado, conexões hidráulicas internas em material atóxico, 
reservatório para água gelada em aço inox, com isolamento e 
serpentina localizada PA parte externa do reservatório, 
capacidade de resfriamento de 4°c e 15°, com garantia de 1 
ano. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

1 599,00 599,00 

009 CADEIRA DE RODAS com estrutura em aço, dobrável em X, 
pintura epóxi, estofamento e encosto em nylon, rodas 
traseiras de 24”, em nylon com pneu maciço, rodas dianteiras 
de 6” maciças, reios bilaterais, pedal fixo, Apoio de braços 
fixo, capacidade de 85 kg, larguras do assento de 40 cm. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

3 599,00 1797,00 

010 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: com estrutura em 
tubos de aço carbono, assento e encosto em nylon duplo, 
dobrável em X com tubular duplo e estabilizado por duas 
cruzetas de aço de carbono maciço bilateral, freios bilaterais 
zincados, aro impulsor bilateral  em nylon com 8 pontos de 
fixação, apoio para os braços escaneteáveis em nylon 
injetado , apoio pra os pés removíveis e com regulagem de 
altura, rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços, rodas 
traseira aro 24” em nylon injetado com fibra com oito rais com 
pneu inflável , pintura epóxi texturizada, largura do assento de 
até 80 cm com capacidade de carga de no mínimo 160 kg. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 2.097,00 4194,00 

011 CARRO DE EMERGENCIA: tampo superior em aço inox, 
suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro 
em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para aspirador, 
suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem 
cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, 
na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com 
travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, 
sistema de lacre único para todas as gavetas com puxadores 
em aço inox. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 2.938,47 5876,94 

012 CARRO GARI/COLETORES: para transporte de resíduos em 
polipropileno, com tampa, recipiente com capacidade de no 
mínimo 240 litros, rodas emborrachadas, montadas com 
simples encaixe no eixo galvanizado de aço maciço, 
garantindo um fácil manuseio e mínimo nível de ruído durante 
a operação. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 460,00 920,00 
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013 COLPOSCÓPIO COM CABEÇA ESTEREOSCÓPICA: com 
aumento de 6x, 10x, 16x, 25x e 40x, objetiva 42mm com foco 
de 300m, binóculo reto curvo foco 160mm, oculares grande 
angular 12,5ajustáveis com trava, microfocalização na 
objetiva, manípulo para movimentação do equipamento, 
estativa em rodízio, câmera USB/ analógica acoplada, com  
Iluminação por fibra óptica, imagem por câmera USB ligada 
diretamente a um computador, com  ajuste e bloqueio de 
rotação de cabeça, kit de captura e emissão de laudos 
através  de software que permita documentação e impressão 
de diagnóstico, além de geração de banco de dados de 
pacientes e conexão direta com o computador, alimentação 
elétrica  110/220v. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 20.571,43 41142,86 

014 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: 
Microprocessado, portátil, novo, adaptável a qualquer 
paciente adulto ou infantil, projetado para atendimento em 
emergências cardiacas e aplicação com uso de pás adesivas, 
tecnologia de choques bifásicos, com forma de onda retilínea 
ou exponencial truncada, capacidade de aplicar choques em 
até 360 joules, análise automática do ritmo cardíaco do 
paciente, determinação dos choques quando aplicável de 
acordo com o protocolo internacional vigente ou capacidade 
reprogramação para o protocolo atual, modo de desfribililação 
adulto: 150 joules no primeiro choque, 200 joules no segundo 
choque e 360 joules no terceiro choque, tempo de carga de 
no máximo 05 segundo para 200 joules, orientação por 
comando de voz e por texto ambos em português, 
apresentação em texto em tempo real do comando de voz no 
display, tela e display de cristal líquido (LCD), cartão de dados 
ou sofware específico para transferência e registro de 
eventos, alimentação com bateria interna recarregável com 
indicador de carga no display com capacidade de 50 choques 
em 200 joules ou no mínimo 3 horas de monitoramento, 
carregador interno de bateria, indicadores luminosos de 
bateria em carga e carga completa, capacidade de operar 
tanto com bateria descartável, capacidade de operar às 
tomadas 110 V e 12 V constantes dentro de ambulância, 
possuir função eletrocardiograma - EGG, permitindo 
monitorização constante do paciente com traçado em tela 
através da utilização do cabo de EGG com 3 vias e eletrodos 
de EGG comuns, possuir função de SPO - Oximetria de Pulso 
com indicação de saturação de oxigênio no display, possuir 
configuração segundo o protocolo de internacional atual, 
certificado de garantia, assistência técnica nacional. Deve 
acompanhar o equipamento: alça e bolsa para transporte, 02 
jogos de pás descartáveis para uso adulto, 02 jogos de pás 
descartáveis para uso pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 
sensor para oximetria adulto, 01 sensor para oximetria infantil 
e 01 sensor para oximetrianeonatal, acompanhados de cabo, 
01 software para transferência de dados, cabo de força 
conector 12 VDC, bateria recarregável, carregador de bateria, 
demais acessórios e insumos necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento. Registro no ministério da 
Saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 

2 7.973,32 15946,64 
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DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

015 ELETROCARDIÓGRAFO: com aquisição simultânea de 12 
derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao 
equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. 
Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e 
todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Saída 
USB, Alimentação AC 100 a 240V automático e através de 
bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 
100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil 
manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela 
de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, 
frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. 
Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das 
funções e entrada das informações do paciente como nome, 
idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra 
desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de 
interpretação automática do ECG na língua portuguesa e 
medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS 
QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com 
PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Permitir a 
visualização dos exames no computador. Deve acompanhar 
os seguintes acessórios: 01 cabos de alimentação; 2 cabos 
paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 
eletrodos precordiais de sucção isento de látex; 1 tubo de gel 
para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, software em 
português e manual de instruções em português. Registro no 
ministério da Saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 8.731,00 17462,00 

016 EMISSOES OTOACUSTICAS: o equipamento deve realizar 
triagem e diagnóstico. Produto de Distorção (PD) entre 1 a 
4khz, no mínimo e transiente (TE) entre 0,5 a 8khz, no 
mínimo. Deve permitir a configuração de protocolos e 
apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de 
ruído, relação sinal-ruído. Deve acompanhar o aparelho 
sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DP, cabos para 
comunicação para computadores, software e maleta para 
transporte. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

1 27.660,00 27660,00 

017 ESCADA 02 DEGRAUS: revestidos em borracha 
antiderrapante, armação tubo 3/4" com pintura epóxi. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

37 102,43 3789,91 

018 FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 1 L: com rodízios, 
iluminação mínima de 5.000 lux, máxima de 50.000 lux, vida 
útil do LED pelo menos 50.000 horas, quantidade mínima por 
cúpula 18 leds possui Controle de Intensidade Luminosa, luz 
fria durável, com manopla autolavável removível, base 
fabricada aço carbono com pintura epóxi, material resistente a 
corrosão e leve, com registro ministério da saúde.  

2 8.167,50 16335,00 
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019 KIT LARINGOSCOPIO LAMINA CURVA ADULTO: com 
cabo fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem, 
acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e 
autoclavável, alimentação por pilhas tipo C, entrada para 
lamina com iluminação lâmpada Vacum, lâmpada Halógena 
2.5V, lâmpada Halógena 3.5V, lâmpada de LED. Lâmina 
laringoscópio curva tamanhos de 3, 4, 5, arestas 
arredondadas, autoclaváveis Garantia mínima de 1 ano contra 
defeitos de fabricação. Registro no ministério da saúde. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

4 539,94 2159,76 

020 KIT LARINGOSCOPIO LAMINA RETA PEDIATRICA: com 
cabo fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, 
acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e 
autoclavável, cabos em metal à prova de ferrugem, cabos 
recartilhados para melhor ergonomia e segurança, 
alimentação por pilhas tipo AA,entrada para lamina com 
iluminação para lâmpada Vacum, lâmpada Halógena 2.5V, 
lâmpada Halógena 3.5V, lâmpada de LED, lâmina 
Laringoscópio Convencional - Pediátrico tamanhos 0, 1, 2, 
fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, lâmpada a 
vácuo de alta qualidade garante excelente iluminação, 
acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e 
autoclavável, garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

3 539,94 1619,82 

021 LAMPADA DE FENDA OFTALMOLÓGICA: com oculares de 
10x, 16x, 24x e 40x montagem sobre mesa motorizada; com 
filtros azul cobalto, verde, neutro, absorção de calor e 
passagem livre de luz. Faixa mínima de ajustes de dioptrias -8 
D a +8 D, com ajuste da distância pupilar, com largura de 
fenda contínua de 0° a 180°, comprimento de fenda contínuo 
de 1 a 8 mm, inclinação da fenda de 0° a 25°. Iluminação por 
lâmpada halógena, com potência mínima de 25 W com 
controle de intensidade. Com campo de observação 
aproximado de 9 mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor 
de ampliação de no mínimo 02 passos por rotação de lente 
objetiva. Deve possuir saída auxiliar para acoplamento de 
câmera digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa 
elétrica, bastão de testes e suporte para tonômetro de 
aplanação. A alimentação elétrica será definida pela entidade 
compradora. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 29.604,00 59208,00 

022 LENSOMETRO MANUAL EXTERNO: com leitura externa 
com mira em cruz e sem compensador de prisma. Deve 
possuir escala externa ampliada e as seguintes faixas de 
medições: Dioptrias -25 D/+25 D, fixação da lente: 16 a 80 
mm, eixo: 0° a 180° e escala de leitura: 0,125 D. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

1 6.132,54 6132,54 
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023 MESA GINECOLÓGICA: com gabinete construído em chapa 
de aço, pés com ponteiras. Três   gavetas, e duas portas de 
abrir. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos 
através de cremalheiras, par de porta coxas reguláveis e 
estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

3 2.016,89 6050,67 

024 OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: com distância 
da pupila 48-75mm, mínimo diâmetro de pupila 4mm, 
intensidade luminosa super Led 5w, com filtros azul e verde, 
com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico 
BK 7 com anti-refletor, consumo 10VA, fonte 110/220V – 
50/60 Hz automático. Com garantia. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

2 9.550,75 19101,50 

025 PROJETOR DE OPTÓTIPOS: Distância do projetor: 
1,5m6,1m; número de gráficos: 30; tabela de mudança de 
gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x 
(5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha 
vertical 8, isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança; 1 
frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 
etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º 
cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção; led de 
projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto desligamento: depois 
de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 
50/60hz (voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões 
aproximadas 30cm x 23cm x 24cm. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

3 6.867,96 20603,88 

026 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): Tecnologia em 
LCD, resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768, entrada: De 
VGA a Full HD, luminosidade: Mínimo de 2500 lumens, 
conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia: 
Mínima de 12 meses. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 1.939,32 3878,64 

027 REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU): confeccionado 
em silicone, livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional 
transparente com membrana de segurança, balão em silicone 
auto inflável com volume de até 1600ml, reservatórios de O2 
com válvula, capacidade até 2500ml, quando utilizado, 
fornece até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone 
translúcida, utilizado em pacientes de todos os tamanhos e 
pesos, com formato anatômico que proporciona uma 
excelente vedação, 100% autoclavável. Registro no ministério 
da saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

6 185,00 1110,00 
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028 REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO (AMBU): 
confeccionado em silicone, livre de látex auto inflável, válvula 
unidirecional transparente com membrana de segurança, 
balão em silicone auto inflável com volume de até 550ml e 
volume de entrega até 320ml, reservatórios de O2 com 
válvula  capacidade de  até 2700ml, fornece até 100% de 
oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, utilizado em 
pacientes de todos os tamanhos e pesos, com formato 
anatômico que proporciona uma excelente vedação, 100% 
autoclavável. Registro no ministério da saúde. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

5 185,00 925,00 

029 REFRATOR DE GREENS: Equipamento óptico (manual) de 
Teste de Refração Subjetiva para avaliação da acuidade 
visual. Equipamento com todas as principais lentes e 
engrenagens internas metálicas, com as seguintes faixas 
aproximadas: lentes esféricas: +16.75 D a -19.00 D com 
escala de 0.25 D; Ajuste de potência cilíndrica: 0 D a -6.00 D 
com escala de 0.25 D; eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 
180° com escala de 5°); prisma Giratório: 0 a 20 prismas 
dioptria com um mínimo de 1 graduação; Ajuste interpupilar: 
48 a 80 mm e Apoio de testa: 16 mm para frente e para trás. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2 9.329,91 18659,82 

030 SERRA PARA GESSO COM MOTOR DO TIPO 
UNIVERSAL: com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, 
potência de 180 watts, 60 hertz, câmbio em aço temperado 
com lubrificação permanente, carcaça em poliuretano 
pigmentado desenvolvida para não permitir passagem de 
calor do conjunto para a mão do operador, além de propiciar 
isolação garantindo segurança constante contrachoques 
elétricos, cabos de alimentação elétrica de 3,0 metros de 
comprimento. Acessórios que acompanham a serra: 01 disco 
de serra de 50,8mm ou 2", 01 disco de serra de 63,5mm ou 
2½” produzidos em lâminas em aço especial tratadas em 
banho antioxidante e 01 chave combinada de 12,7mm ou ½. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

3 1.980,00 5940,00 
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031 ELETROENCÉFALOGRAMA: Aplicação Básica: 
Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, 
para medição, amplificação, gravação digital, impressão em 
forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, 
entre eles, diagnosticarão de presença de qualquer tipo de 
distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores 
cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios 
metabólicos que afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo digital 
com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, 
programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto 
acoplados, para registro simultâneo de EEG e da 
monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos 
respiratórios, com impressão de traçados computadorizados, 
utilização de EEG de rotina, adequado para análise 
matemática e estatística do eletroencefalograma, 
acompanhado com sistema de informática compatível, com as 
seguintes especificações necessárias: O Sistema deve incluir: 
Sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para EEG; 
Software de Captação e Revisão (2 licenças); Software de 
Mapeamento Cerebral (FFT) (2 licenças); Fonte com dupla 
isolação; Comunicação Ethernet ou USB; Foto-estimulador; 
Áudio-estimulador; Sistema equipamento Backup (reserva); 
Composição e descrição do equipamento: Conforme Norma 
NBR IEC 601-2-26: Número de Traços Visualizáveis de no 
mínimo: de 1 até 24: Referência de gravação: Bi-Auricular; 
Conversor A/D (Analógico/Digital): no mínimo 12 bits; 
Gabinete: plástico ou poliuetireno; fonte de alimentação 110 / 
220 Volts; 50 - 60 Hz. Software de Captação e Revisão: 
Revisão, Captação, Edição de Montagens Compreendidas e 
um único programa; O Exame tem que ser armazenado em 
um único arquivo com a extensão. EEG; O arquivo de exame 
deve ser único e constituído de NOME + DATA + HORA. 
EEG; Controle de Filtro de Corte de Freqüência Alta deve ter 
os seguintes passos: 70Hz, 50Hz, 35Hz, 15 Hz ou superior; 
Controle de Filtro de Corte de Freqüência Baixa (Constante 
de Tempo) deve ter os seguintes passos: 1,00 seg. 0,3 seg. 
0,16 seg. 0,10 seg. 0,016 seg. ou superior. Sensibilidade 1mV 
até 500 mV por milímetro de papel ou superior; Controle de 
corte de Rejeita Faixa ajustável entre 50 Hz e 60 Hz ou 
superior; incluso teste de medição e impedância de eletrodos; 
Acionamento via software do foto-estimulador e áudio-
estimulador. Software de Mapeamento Cerebral (FFT): 
Incorporado ao Software, disponibiliza mapas de Freqüência, 
Amplitude, Histogramas e Mapas Topográficos. Outros 
Recursos do Sistema Digital de EEG: Análise espectral; 
Análise quantitativa do EEG; Mapeamento cerebral; 
Anotações de eventos e comentários on-line/ offline; Leitura 
de exames através de rede; Configuração de cores dos 
canais; Edição de exames e eventos; Exportação de dados 
para EDF; Geração de relatório automático e configurável 
pelo usuário; Referências média laplaciana e média comum; 
Interação com o Microsoft Office para base de dados e 
emissão de laudos (Word); Leitura em rede para vários 
usuários; Marcação de páginas para análises e impressões;  
Mudança de montagens on-line. Assessórios Inclusos: - CPU 
tipo Desktop (ou superior) com as seguintes características 

2 30.000,00 60000,00 
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mínimas: Processador: Celeron ou Pentium Dual Core - 3,0 
Ghz, memória RAM: Mínimo 2GB, Disco Rígido: Mínimo 
160GB; Unidade Gravação CD/DVD-RW (necessário para a 
instalação do sistema / Backup), Placa de Rede Ethernet - 
Base 100-T, Monitor de 19" LCD com resolução mínima de 
1024x768 pixels 32 bits; Microsoft Windows XP HOME ou 
PRO ou Windows VISTA Home Premium ou versão superior; 
Microsoft Word 2003 / 2007 ou superior; Placa de Som; Placa 
de Vídeo com 64 MB que disponibilize os seguintes recursos 
do DirectX: Aceleração do DirectDraw, Direct3D, Textura 
AGP. - Impressora Laser ou Jato de Tinta Colorida). - 
Nobreak de no mínimo 700 VA. - Rack com rodízios para 
acondicionamento do Eletroencefalógrafo e conjunto de 
informática - Todos os cabos, conexões, acessórios e 
periféricos necessários para o perfeito funcionamento do 
equipamento do Sistema de Eletroencefalografia, juntamente 
com os respectivos manuais de operação/manutenção em 
português. - Pelo menos 30 (trinta) eletrodos EEG de contato 
de superfície, banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 
metros de extensão ou superior. - Pelo menos 01 (um) pote 
com 1 quilo de creme condutor adesivo e condutivo. Garantia: 
12 meses a contar da data de aceite definitivo dos 
equipamentos. Manutenção e Fornecimento de Peças: A 
contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de 
peças para o equipamento pelo prazo de 10 anos após o 
aceite definitivo. Treinamento: Após a entrega dos 
equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 7 dias 
para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem 
agendadas com a equipe médica. O treinamento deverá 
apresentar duração mínima de 24 horas aula. Aceite 
definitivo: Após a realização da instalação, testes e 
treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo 
atestando que os equipamentos foram entregues em 
conformidade com as especificações técnicas (incluindo 
acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, 
testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória. 
A critério do hospital poderá ser solicitado das licitantes a 
apresentação dos equipamentos ofertados para 
demonstração e opção técnica.  ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

032 CADEIRA OFTALMOLÓGICA: Cadeira, oftalmológica, 
construída em aço e pintada com tinta epóxi, com desenho 
anatômico, para acomodação de pacientes adultos e 
pediátricos; deve conter encosto reciclável com subida e 
descida elétrica, controlada por pedal; encosto de cabeça 
escamoteável com adaptador para utilização com criança; 
apoio de braço direito escamoteavel com trava; definir 
necessidade de sistema de comando e acionamento por 
pedal; alimentação elétrica: 110/220V - 60 Hz. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

1 5.740,00 5740,00 

VALOR TOTAL GLOBAL MÁXIMO DO PROCESSO R$ 1.356.414,48 
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OBSERVAÇÃO: OS ITEMS 001, 004 E 006 SÃO DESTINADOS A AMPLA 

PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO OS DEMAIS SÃO DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO 

EXCLUSIVA A MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

 

4. LOCAL DE ENTREGA, PRAZO E CONDIÇÕES   

4.1. Os equipamentos, objeto desta licitação deverão ser entregues e instalados (sem 

ônus), em até 30 (trinta) dias úteis, na sede do Consórcio, sito à Rua Afonso Pena, 

n.º 1902, Bairro Anchieta, na cidade de Pato Branco/PR, no horário das 8h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min. 

4.2. A empresa vencedora contratada, deverá efetivar a entrega, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, contados do momento do envio da Autorização de Fornecimento 

e confirmação por e-mail ou contato telefônico, sob pena de sofrer as penalidades. 

4.2.1. Os prazos de que tratam o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por 

igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

4.3. Fica determinantemente proibida à troca de marca e/ou fabricante dos 

produtos licitados, SALVO por motivo justo decorrente de fato superveniente 

devidamente formalizado, justificado e aceito pela Administração. 

4.4. Não poderá ser cobrado frete ou qualquer outro tipo de despesa senão única e 

exclusivamente o valor dos produtos solicitados. 

4.5. Os produtos solicitados através de Autorização de fornecimento deverão ser 

entregues acompanhados de nota fiscal de venda.  

 
5. REAJUSTES 

5.1. Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 

6.1.1. PROVISORIAMENTE – para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

equipamentos com as especificações licitadas; 

6.1.2. O Setor de Compras com auxílio do (s) profissional (is) Técnico (s) do CONIMS, 

será responsável pelo recebimento dos equipamentos adquiridos, inicialmente 

verificando a conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no 

canhoto e no verso da nota a data da entrega, e, se for o caso as irregularidades 

observadas. 
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6.2. DEFINITIVAMENTE - após análise técnica, e consequentemente aceitação. 

6.2.1. No prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, o Setor 

de Compras procederá à aceitação definitiva dos equipamentos, verificando 

parâmetros necessários para o aceite, tais como: qualidade, compatibilidade, 

autenticidade, bem como sua conformidade com as especificações descritas neste 

Edital, dentre outros que se fizerem necessários. 

6.2.2. Caso satisfatórias as verificações, O Setor de Compras atestará a efetivação da 

entrega dos equipamentos no verso da Nota Fiscal e encaminhará para pagamento. 

6.2.3. Caso insatisfatórias as verificações, será lavrado Termo de Recusa e Devolução 

no qual constará as desconformidades verificadas, devendo o (s) equipamento (s) ser 

(em) substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação 

formal. 

6.2.4. Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado ou o novo produto 

também seja rejeitado, estará configurado o atraso na entrega, sujeitando-se a 

licitante contratada a aplicação das sanções cabíveis. 

6.2.5. Os custos de substituição do produto rejeitado ocorrerão a expensas da 

contratada. 

6.2.6. A Contratada deverá comunicar o CONIMS, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega 

do objeto. 

6.2.7. Os equipamentos devem vir acompanhados de todos os cabos e manuais 

(escritos em português) necessários para instalação, configuração e utilização do 

equipamento e de seus componentes e periféricos, devidamente embalados de forma 

a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da 

entrega. Todas as especificações devem ser comprovadas através de documentação 

dos respectivos fabricantes (manual original ou página do fabricante na internet). 

6.2.8. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da (s) proponente (s) 

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

6.2.9. No recebimento e aceitação do objeto será observada, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos 73 a 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.3. A CONTRATADA não poderá cobrar frete ou qualquer outro tipo de despesa senão 

única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 
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7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.Responsabilizar-se pelo fornecimento dentro dos prazos previstos e padrões de 

qualidade e quantidades exigidas, inclusive pelas obrigações decorrentes da 

inobservância da legislação em vigor. 

7.2.Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta 

Licitação. 

7.3.Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela LICITADA 

(CONIMS) quanto ao fornecimento dos produtos. 

7.4.Comunicar imediatamente à LICITADA (CONIMS) toda e qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato. 

7.5.Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação e constante da sua proposta. 

7.6.A Licitante vencedora é responsável por danos causados à Licitante (CONIMS), ou 

a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão ou responsável da LICITADA (CONIMS). 

7.7.Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais e pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa; 

7.8.Comunicar à LICITADA (CONIMS) as alterações que forem efetuadas em seu 

Contrato Social. 

7.9. Informar um preposto com quem o Conims manterá contato durante a vigência 

do processo, inclusive nome, telefone e e-mail. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 

contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante 

vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquele. 

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à 

execução do contrato. 

8.3. Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento, dentro das condições ora 

estabelecidas. 

8.4. Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições 
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definidos no edital, responsabilizando-se a licitante vencedora por qualquer dano 

causado pelos produtos fornecidos. 

 
9. GARANTIA ON SITE DOS EQUIPAMENTOS. 

9.1. A empresa vencedora deverá dar garantia para os equipamentos proposto de, 

no mínimo, 12 (doze) meses on site (no local), ou por maior período, quando 

expressamente previsto no Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do 

recebimento dos produtos, com a finalidade de assegurar a qualidade e a continuidade 

do serviço; 

9.2. Entende-se por garantia “on-site” a série de procedimentos destinados a 

recolocar os equipamentos em perfeito estado de uso no local onde estão instalados, 

compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de 

acordo com os manuais e normas técnicas especificas, e sem ônus para CONIMS. 

9.3. A solução do problema do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contatos a partir da abertura de chamado. 

9.4. Entende-se por abertura de chamado a hora da chamada telefônica, envio de 

e-mail, quando serão fornecidas as seguintes informações: Código de fabricação ou 

número de série do equipamento com problema; Local onde a assistência técnica 

deverá ser prestada; Anormalidade observada; Nome do responsável pela solicitação; 

Número do telefone para contato. 

9.5. Entende-se por solução do problema a hora de disponibilização do equipamento 

para uso em perfeitas condições de funcionamento no local. 

9.6. No caso de reparo do bem em garantia não ser finalizado no prazo estabelecido 

no item 9.3 deste, o equipamento defeituoso poderá ser substituído por outro, com 

características e capacidades iguais ou superiores ao substituído, em caráter 

provisório, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data 

de substituição. 

9.7. Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a substituição do equipamento será 

definitiva, a critério do CONIMS. 

9.8. Os materiais e os móveis deveram ser entregues com garantia de 12 meses. 

 
10. TREINAMENTO 

10.1. A proponente vencedora deverá ministrar treinamento de operação de pelo 

menos 01 dia, durante 8 horas, para o (s) equipamento (s) que se fizer necessário. 

10.2.  O treinamento deverá ser realizado no local da instalação do equipamento sem 

custo adicional para a CONTRATANTE. 
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11. PRAZO DE VIGÊNCIA  

11.1. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data de assinatura e encerra-se 

com o término da garantia dos produtos. 

 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou transferência em 

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada pela contratada (Anexo 

VII), à vista, após o recebimento definitivo do objeto, com apresentação da nota fiscal 

eletrônica devidamente atestada pelo responsável. 

 
13. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

13.1. A NOTA FISCAL deverá vir com os equipamentos minuciosamente descritos 

em conformidade com as respectivas individualidades de cada um, além de mencionar 

o número do processo, a modalidade da licitação, número do empenho e menção ao 

Termo de Convênio 800182/2013 – Ministério da Saúde. 

13.2. A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal as 

NEGATIVAS DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIO em 

validade, como comprovação da manutenção das condições de habilitação. 

13.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o 

certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa. 

13.4. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

13.6. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes 

às multas e/ou indenizações devidas pelo Contratado, apuradas em processo 

administrativo próprio. 

 
14. RECURSOS FINANCEIROS 

14.1.As despesas geradas em função da aquisição do objeto do presente processo 

correrão por conta da dotação orçamentária prevista sob código n.º 

01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fontes 1076,3321 e 1321. 
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Pato Branco/PR, 03 de abril de 2018. 

 

 

      Samir Rodrigo Kalinoski                                           Altair José Gasparetto 
      Coordenador - Compras                                                    Presidente 
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ANEXO II 
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

ITEM 
 

DESCRITIVO 
 

QUANT. 
MARCA E 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(PROPOSTO) 

VALOR 
TOTAL 

(PROPOSTO) 

001 APARELHO DE ULTRASSOM - Equipamento 
transportável sobre rodízios com painel de controle 
ergonômico ou com ajuste de altura, monitor tela plana, 
LCD, flat painel de no mínimo 17 polegadas, mínimo de 
22000 canais digitais de processamento. Zoom 
congelado e em tempo real de pelo menos até 10X, 
mínimo de três portas para transdutores com seleção 
eletrônica e sem adaptadores, doppler colorido, pulsado e 
contínuo, doppler tecidual colorido e espectral incluído no 
equipamento. Power Angio e powerdoppler direcional; 
Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico, com 
possibilidade de execução em pós-processamento. 
Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda 
larga, seleção de frequências independentes para 2D e 
Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo 
menos 1000fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no 
mínimo 120dB, harmônica de tecido e harmônica de 
pulso invertido para todos os transdutores. Possibilidade 
de Transdutor Transesofágico Adulto Multiplanar com 
harmônica na mesma plataforma. Possibilidade de eco de 
Stress integrado ao equipamento e com protocolos 
programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e 
quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho 
da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo 
incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e 
times topeak, valores globais, por segmento e área 
localizada. Medidas automáticas, através da detecção 
automática de bordos, para realização automática de 
fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 
imagens 2D ou Color. HD interno de pelo menos 160GB. 
Capacidade de armazenamento, revisão de imagens 
estáticas e clipes dinâmicos, com no mínimo 90.000 
imagens. Possibilidade de ajustes posteriores em 
imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e 
executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de 
tela em 1, 2, 4, 9 ou 16 imagens. DICOM 3.0. Drive 
(gravador) de DVD-RW para armazenamento de imagens 
e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou 
JPEG / AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com 
visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de 
Imagens em Pen Drive. Impressão direta em impressora 
comum (Jato de Tinta). Pelo menos 32 presets 
programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel acoplado 
ao equipamento. Ícones Anatômicos configuráveis. 
Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores 
lineares. Acompanhar os seguintes transdutores, com 
pelo menos três frequências selecionáveis para o 2D e 
atendendo a faixa de frequências solicitadas abaixo: 

3    
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Transdutor multifrequencial cardíaco setorial que atenda 
as frequências de 2,0 a 4,0Mhz, com no mínimo 64 
elementos e profundidade de 300mm. Transdutor 
multifrequencial cardíaco setorial pediátrico que atenda 
as frequências de 4,0 a 9,0MHz com no mínimo 64 
elementos e profundidade de 140 mm Transdutor 
multifrequencial linear que atenda as frequências de 5,0 a 
10,0Mhz; com no mínimo 128 elementos e profundidade 
de 100mm. Transdutor TransesofágicoMultiplanar que 
atenda as frequências de 3 a 6MHz, trabalho com faixa 
de frequência harmônica, com no mínimo 64 elementos e 
profundidade de 180mm. Acessórios: Vídeo Printer preto 
e branco, no break compatível com o equipamento, 
Registro no ministério da saúde, garantia mínimo de 12 
meses. ITEM DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA. 

002 LONGARINAS: com espaldar médio, com apóia braços e 
03 lugares. Assento e encosto - assento e encosto em 
compensado multilaminado com espuma injetada 
anatomicamente e carenagem injetada em polipropileno 
copolímero; encosto em estrutura plástica injetada em 
polipropileno copolímero com espuma injetada 
anatomicamente e contra capa injetada em polipropileno 
copolímero; apóia braços injetados texturizado integral 
Skin; Revestimento em 03 opções: couro natural, couro 
ecológico ou vinil na cor preta. Dimensões (cm) 
153x82x62 (LxAxP) - assento 46 x 42 - encosto 41 x 35. 
Estrutura da longarina em tubo de aço industrial 
quadrado; sapatas injetadas em polipropileno copolímero 
na cor preta, com engate no tubo para evitar que se 
soltem do mesmo. Os componentes metálicos devem ser 
tratados para proteção contra corrosão. a tinta utilizada 
para a pintura deve ser em pó, do tipo híbrida (poliéster - 
epóxi), W-eco, atendendo norma européia RoHS, isenta 
de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com 
camada de 60 mícrons em média. No caso de fixação em 
piso de concreto, mesmo que este tenha revestimento 
sintético ou não, são utilizadas buchas plásticas e 
parafusos auto atarraxantes especiais para concreto, com 
tratamento de superfície para não oxidar. Deve atender 
aos requisitos da norma NR17 - Norma Regulamentadora 
do Ministério do Trabalho, que trata da Ergonomia. Deve 
atender requisitos das normas NR17 do Ministério do 
Trabalho e da ABNT NBR 16031. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

89    

003 ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇAO: Apresenta 
funcionamento com baixo nível de ruído e modo de 
operação contínuo/intermitente. Sistema de produção de 
vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene e 
malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as 
superfícies de fricção. Fácil manutenção. Registro agulha 
em aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, 
proporcionando suave regulagem da sucção. Motor 
elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão 

3    
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forçada. Cabeçote aletado para maior dissipação de 
calor. Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), 
grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol 
Hg, Fluxo de ar: 25 litros / min. Aspiração de água: 4 litros 
/ min. Válvula de segurança acionada por bóia para 
bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. 
Funcionamento totalmente isento de óleo. Carenagem 
plástica para proteção do motor de alta resistência, com 
abertura para saída do sistema de exaustão forçada do 
ar; Alça de empunhadura na parte superior para 
locomoção. Pés antiderrapantes de borracha, sistema de 
ventosas.  Microfiltro HEPA para partículas de até 0,5 
microondas; ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: Frasco de 
5 litros de policarbonato inquebrável, autoclavável e 
graduado em alto relevo; Tampa do frasco facilmente 
desmontável para procedimentos de limpeza, com 
sistema de vedação hermética e válvula limitadora de 
segurança para frasco cheio e extensão com engate 
através de sistema de rosca. ESPECIFICAÇÃO DO 
SUPORTE RODÍZIO: Cinco rodízios giratórios de 2” de 
diâmetro, todos com freio, em material plástico, 
permitindo fácil movimentação. Estrutura tubular com 
tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por 
processo eletrostático. Empunhadeira para transporte. 
Suporte para cânulas ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: 
Potência de entrada máxima: 540 Watts, 127 Vac, 
Freqüência da rede: 50/60 Hz, Cabo de alimentação 
flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento), 
Dois fusíveis de proteção; Sistema de proteção, com 
rearme automático para superaquecimento do motor e 
sobrecarga na rede elétrica. ACOMPANHA: Extensão em 
silicone atóxico para frasco coletor, uma cânula 
(yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com 
extensão de 2,5m, Pedal interruptor, Com Registro no 
ministério da saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.  

004 AUTOCLAVE HORIZONTAL 300 LITROS COM 
BARREIRA: Autoclave horizontal para esterilização por 
vapor saturado de alta temperatura com as seguintes 
características técnicas: Volume da câmara interna de 
aproximadamente 300 litros; controlador eletrônico 
programável e com uma porta de fechamento por 
deslizamento vertical e travamento automático. Câmara 
de esterilização retangular, construída em aço inoxidável 
AISI 316 ou material superior, com chapa de no mínimo 6 
mm de espessura e com acabamento interno eletropolido; 
Jaqueta /câmara externa com chapa de aço inox AISI 304 
ou material superior com chapa de no mínimo 4 mm de 
espessura; As câmaras e portas do equipamento deverão 
ser isoladas; vasos de pressão para esterilização; 
sistema hidráulico construído totalmente em aço inox AISI 
316 com isolamento térmico; Tubulações e componentes 
referenciadas na Norma Brasileira da ABNT NBR 
11.816:2003; O equipamento deverá ter 01 (uma) porta 

1    
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com travamento e fechamento com vedação automáticos 
por injeção de ar comprimido, contra anel de silicone ou 
borracha, com sistema antiesmagamento e mecânico que 
garanta em caso de falha dos sistemas eletrônicos a 
impossibilidade de abertura da porta quando ainda exista 
pressão positiva dentro da câmara interna; Painéis 
externos confeccionados em chapa de aço inox AISI 304 
escovado;Gerador autônomo de vapor construído em aço 
inox AISI 304 para trabalhar de forma elétrica e com 
isolamento térmico, com controle automático do nível da 
água, controle automático da temperatura das 
resistências, controle automático da pressão e descarga 
automática da água do gerador para manter as 
resistências limpas. As válvulas de segurança deverão 
ser construídas em aço inoxidável AISI 316; Bomba de 
vácuo de anel líquido com duplo estágio; Válvulas 
pneumáticas em aço inox AISI-316 para interceptação 
dos fluídos conforme; Display ou monitor monocromático 
que possibilite a visualização de pelo menos os seguintes 
itens: indicação das fases dos ciclos, alarmes, 
mensagens, Fo, curva gráfica da temperatura de pressão 
em tempo real, regulagem das ondas e transdutor de 
pressão, aviso de manutenção de peças importantes ao 
sistema, níveis de segurança para acesso de operadores, 
etc... Programas de ciclos de esterilização devem ser 
abertos para programação, com temperaturas de 121ºC a 
135ºC, com possibilidade de memorizar no mínimo 10 
novos ciclos, ciclo para teste, ciclo para teste de 
hermeticidade do sistema, tecidos, instrumental, borracha 
e líquidos devem estar na programação do comando de 
forma obrigatória. A autoclave deve ser equipada com 
duas sondas de temperatura sendo uma no dreno do 
equipamento e a outra dentro da câmara interna para a 
realização de ciclo líquido; A autoclave deve ser equipada 
com 01 (uma) impressora tipo matricial de 24 colunas, 
aonde deve constar nome da instituição, modelos da 
autoclave, hora, data, ciclo utilizado, fases do ciclo, 
temperatura dos sensores de câmara interna e dreno, 
pressão da câmara interna em kPa, Fo acumulado, 
temperatura máxima e mínima, mensagens de segurança 
e gráfico de pressão e temperatura em e função do 
tempo, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 
11.816:2003 - sub-item 4.4.7 instrumentos indicadores; 
Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: A 
autoclave deve possuir sistema de tratamento de água 
através do processo de osmose reversa, inclusive 
reservatório para a água tratada totalmente em aço inox 
304, o sistema de controle de nível e de monitoramento 
da osmose reversa deve ser incorporado ao sistema de 
controle micro processado da autoclave; A qualidade da 
água processada atende à Norma NBR ISO 11.134; 
Cestos: deverá acompanhar o equipamento, conjunto de 
cestos com quantidade equivalente ao volume da 
autoclave com dimensões apropriadas para o uso no 
equipamento, deverá ser fabricado em aço inox AISI 316, 
ou material de qualidade superior, com acabamento 
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eletropolido. Carro interno: deverá acompanhar o 
equipamento, 01 (um) carro para acondicionamento da 
carga e locação dos cestos aramados, devera ser 
fabricado em aço inox AISI 316 ou material de qualidade 
superior, com acabamento eletropolido. Carro externo: 
deverá acompanhar o equipamento, 01 (um) carro 
externo para movimentação das cargas, construídos em 
aço carbono com pintura a pó eletrostática ou material de 
qualidade superior, com acabamento escovado, com 
sistema de engate do carro interno, com rodas anti-
estáticas no mínimo 04 (quatro) de diâmetro de pelo 
menos 100 mm, emborrachadas, giratórias sendo que 
duas deverão ser com travas. O equipamento na sua 
totalidade deverá apresentar registro no MS, Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela ANVISA, 
Manual e Catálogo em português, assistência técnica 
local permanente e comprovada. Instalação, testes de 
validação no período de instalação, são responsabilidade 
da Empresa Contratada. ITEM DESTINADO À AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

005 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS: 
Câmara de esterilização em aço inoxidável. O aço 
inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação 
das câmaras de esterilização. Painel digital com dois 
displays independentes, inteiramente em teclado de 
membrana e com avisos que permitem o controle 
simultâneo dos parâmetros do ciclo. Permite o controle 
em tempo real de todo o ciclo de esterilização através de 
dois painéis digitais independentes, totalmente em 
teclado de membrana e com diversos indicadores. 
Controle do ciclo totalmente automático através de 
microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount 
Technology) com milhares de ciclos programáveis e que 
permite ajustes de tempo segundo a segundo e de 
temperatura grau a grau. Um controlador eletrônico de 
precisão possibilita escolher tempos e temperaturas 
desejados tanto na esterilização quanto na secagem, o 
que permite adequar o uso ao tipo de material, sem 
danificá-lo. Uma ampla liberdade de escolha dos ciclos 
está disponível para a melhor adequação às 
necessidades de cada usuário. Fecho da tampa de triplo 
estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de 
encaixe e deslizamento por rolamento axial. Um 
dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa 
enquanto houver pressão interna e também oferece maior 
durabilidade, segurança e suavidade no acionamento. 
Secagem do material com ajustes de temperatura grau a 
grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de 
ciclos extras. Sistema de porta com construção dupla 
totalmente em aço carbono e aço inox laminados. 
Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de 
esterilização. Atuação descontínua da resistência durante 
o ciclo para menor consumo de energia elétrica. Utiliza 
água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. 
Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de 
erro visuais e sonoras. Dezenas de sistemas de 

2    
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segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas 
de operação e/ou funcionamento. 22 sistemas de 
segurança: Controlador eletrônico, controle de 
fechamento da tampa, controle de bloqueio de ciclo, 
controle de temperatura excessiva e falha de 
esterilização, controle de falta de água, controle de 
temperatura insuficiente e falha de esterilização, controle 
de interrupção de ciclo, indicação de erro no sensor, 
controle eletrônico para abertura indevida da tampa, 
válvula solenoide exclusiva para água, válvula solenoide 
exclusiva para vapor, válvula anti-vácuo, selo de 
segurança, guarnição, fecho de triplo estágio, fuso 
rolamento, tubulação interna, chave geral, fusível, tampa 
circular, travessa da tampa, trava auxiliar de segurança 
Temperatura de trabalho: até 121ºC e uma pressão de 
1kgf/cm² Acessórios: 02 bandejas em alumínio 
anodizado, Copo graduado, manual de instalação e 
manutenção. Consumo de energia 500 watts a cada ciclo. 
Registro no ministério da Saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

006 TONÔMETRO DE SOPRO: Equipamento para medição 
da pressão intraocular: Provido de monitor integrado ao 
aparelho de aproximadamente 05 polegadas, para 
medição e alinhamento ocular, com no mínimo 3 
medições por olho com emissão de nota de qualidade da 
medição; com comandos do painel por toque na tela 
parra  controle com funções de: impressão, ajustes, 
movimento do cursor; data e hora; Com impressora; 
Faixa de Medição manual/automático em torno de 7 a 60 
mmhg, Distância de trabalho de aproximadamente 11 mm 
(ajuste automático); Com conexão para computador 
através de saída RS 232; • Alimentação: bivolt (100 a 
240V, 50/60 Hz) automático. Deve possuir pressão 
intraocular corneana compensada. Dados do exame 
transferidos via portal USB diretamente para computador. 
Medições precisar com a biomecânica da córnea 
comprometida por diversas doenças ou cirurgia. 
Observação: deverá acompanhar 1 mesa para colocação 
do tonômetro de sopro, com sistema de elevação elétrica 
e botão liga/desliga na mesa, com tomada apropriada 
para o tonômetro, com altura de elevação compreendida 
entre 670 a 850 mm, provido de pés reguláveis e coluna 
na parte central e alimentação elétrica bivolt (100 a 240V, 
50/60 Hz) ou ajustável através de chave seletora. ITEM 
DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA. 

1    

007 AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO: com 
medição da força de refração. Força da refração esférica 
de 25 a + 22D, força de  refração cilíndrica de 00 a + 
10,00, ângulo astigmático de 0º a 180º, diâmetro mínimo 
mensurável da Pupila 02mm, medição da curvatura da 
Córnea, raio de curvatura da córnea de 5,00mm a 
10,00mm, força de refração da córnea de 67.500 a 
33.750, onda de força de refração da córnea 1.3375, 
força de refração astigmática da córnea de 00 a + 100, 

2    
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ângulo do eixo a stigmático da córnea de 0º a 180º, 
variação de medição da PO de 20mm a 85mm, terminal 
de transporte de dados USB importar, RS232C exportar, 
LAN exportar. Alimentação de 100-249V AC, 50 60 Hz, 
30-70VA. Garantia de um ano. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

008 BEBEDOURO DE COLUNA:  pressão para refrigeração 
de água potável, gabinete em aço inox, base plástica de 
alto impacto, pia em inox polido, torneira para copo e jato 
cromado, conexões hidráulicas internas em material 
atóxico, reservatório para água gelada em aço inox, com 
isolamento e serpentina localizada PA parte externa do 
reservatório, capacidade de resfriamento de 4°c e 15°, 
com garantia de 1 ano. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

1    

009 CADEIRA DE RODAS com estrutura em aço, dobrável 
em X, pintura epóxi, estofamento e encosto em nylon, 
rodas traseiras de 24”, em nylon com pneu maciço, rodas 
dianteiras de 6” maciças, reios bilaterais, pedal fixo, Apoio 
de braços fixo, capacidade de 85 kg, larguras do assento 
de 40 cm. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

3    

010 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: com estrutura em 
tubos de aço carbono, assento e encosto em nylon duplo, 
dobrável em X com tubular duplo e estabilizado por duas 
cruzetas de aço de carbono maciço bilateral, freios 
bilaterais zincados, aro impulsor bilateral  em nylon com 8 
pontos de fixação, apoio para os braços escaneteáveis 
em nylon injetado , apoio pra os pés removíveis e com 
regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6” com pneus 
maciços, rodas traseira aro 24” em nylon injetado com 
fibra com oito rais com pneu inflável , pintura epóxi 
texturizada, largura do assento de até 80 cm com 
capacidade de carga de no mínimo 160 kg. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

011 CARRO DE EMERGENCIA: tampo superior em aço inox, 
suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de 
soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para 
aspirador, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de 
massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 
compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios 
giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, 
batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único 
para todas as gavetas com puxadores em aço inox. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    
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012 CARRO GARI/COLETORES: para transporte de 
resíduos em polipropileno, com tampa, recipiente com 
capacidade de no mínimo 240 litros, rodas 
emborrachadas, montadas com simples encaixe no eixo 
galvanizado de aço maciço, garantindo um fácil manuseio 
e mínimo nível de ruído durante a operação. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

013 COLPOSCÓPIO COM CABEÇA ESTEREOSCÓPICA: 
com aumento de 6x, 10x, 16x, 25x e 40x, objetiva 42mm 
com foco de 300m, binóculo reto curvo foco 160mm, 
oculares grande angular 12,5ajustáveis com trava, 
microfocalização na objetiva, manípulo para 
movimentação do equipamento, estativa em rodízio, 
câmera USB/ analógica acoplada, com  Iluminação por 
fibra óptica, imagem por câmera USB ligada diretamente 
a um computador, com  ajuste e bloqueio de rotação de 
cabeça, kit de captura e emissão de laudos através  de 
software que permita documentação e impressão de 
diagnóstico, além de geração de banco de dados de 
pacientes e conexão direta com o computador, 
alimentação elétrica  110/220v. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

014 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: 
Microprocessado, portátil, novo, adaptável a qualquer 
paciente adulto ou infantil, projetado para atendimento em 
emergências cardiacas e aplicação com uso de pás 
adesivas, tecnologia de choques bifásicos, com forma de 
onda retilínea ou exponencial truncada, capacidade de 
aplicar choques em até 360 joules, análise automática do 
ritmo cardíaco do paciente, determinação dos choques 
quando aplicável de acordo com o protocolo internacional 
vigente ou capacidade reprogramação para o protocolo 
atual, modo de desfribililação adulto: 150 joules no 
primeiro choque, 200 joules no segundo choque e 360 
joules no terceiro choque, tempo de carga de no máximo 
05 segundo para 200 joules, orientação por comando de 
voz e por texto ambos em português, apresentação em 
texto em tempo real do comando de voz no display, tela e 
display de cristal líquido (LCD), cartão de dados ou 
sofware específico para transferência e registro de 
eventos, alimentação com bateria interna recarregável 
com indicador de carga no display com capacidade de 50 
choques em 200 joules ou no mínimo 3 horas de 
monitoramento, carregador interno de bateria, indicadores 
luminosos de bateria em carga e carga completa, 
capacidade de operar tanto com bateria descartável, 
capacidade de operar às tomadas 110 V e 12 V 
constantes dentro de ambulância, possuir função 
eletrocardiograma - EGG, permitindo monitorização 
constante do paciente com traçado em tela através da 
utilização do cabo de EGG com 3 vias e eletrodos de 
EGG comuns, possuir função de SPO - Oximetria de 

2    
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Pulso com indicação de saturação de oxigênio no display, 
possuir configuração segundo o protocolo de 
internacional atual, certificado de garantia, assistência 
técnica nacional. Deve acompanhar o equipamento: alça 
e bolsa para transporte, 02 jogos de pás descartáveis 
para uso adulto, 02 jogos de pás descartáveis para uso 
pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 sensor para oximetria 
adulto, 01 sensor para oximetria infantil e 01 sensor para 
oximetrianeonatal, acompanhados de cabo, 01 software 
para transferência de dados, cabo de força conector 12 
VDC, bateria recarregável, carregador de bateria, demais 
acessórios e insumos necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento. Registro no ministério da 
Saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

015 ELETROCARDIÓGRAFO: com aquisição simultânea de 
12 derivações. Impressora térmica de alta resolução 
integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no 
formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 
12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade 
gráfica. Saída USB, Alimentação AC 100 a 240V 
automático e através de bateria interna recarregável, com 
autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento 
deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso 
aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para 
visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, 
frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. 
Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido 
das funções e entrada das informações do paciente como 
nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção 
contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software 
interno de interpretação automática do ECG na língua 
portuguesa e medida da freqüência cardíaca, intervalo 
PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 
e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os 
registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos 
exames no computador. Deve acompanhar os seguintes 
acessórios: 01 cabo de alimentação; 2 cabos paciente de 
10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos 
precordiais de sucção isento de látex; 1 tubo de gel para 
eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, software em 
português e manual de instruções em português. Registro 
no ministério da Saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

016 EMISSOES OTOACUSTICAS: o equipamento deve 
realizar triagem e diagnóstico. Produto de Distorção (PD) 
entre 1 a 4khz, no mínimo e transiente (TE) entre 0,5 a 
8khz, no mínimo. Deve permitir a configuração de 
protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível 
de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Deve 
acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de 
olivas TE e DP, cabos para comunicação para 

1    
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computadores, software e maleta para transporte. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

017 ESCADA 02 DEGRAUS: revestidos em borracha 
antiderrapante, armação tubo 3/4" com pintura epóxi. 
ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

37    

018 FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 1 L: com rodízios, 
iluminação mínima de 5.000 lux, máxima de 50.000 lux, 
vida útil do LED pelo menos 50.000 horas, quantidade 
mínima por cúpula 18 leds possui Controle de Intensidade 
Luminosa, luz fria durável, com manopla autolavável 
removível, base fabricada aço carbono com pintura epóxi, 
material resistente a corrosão e leve, com registro 
ministério da saúde.  ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

019 KIT LARINGOSCOPIO LAMINA CURVA ADULTO: com 
cabo fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem, 
acabamento acetinado para redução do brilho, 
esterilizável e autoclavável, alimentação por pilhas tipo C, 
entrada para lamina com iluminação lâmpada Vacum, 
lâmpada Halógena 2.5V, lâmpada Halógena 3.5V, 
lâmpada de LED. Lâmina laringoscópio curva tamanhos 
de 3, 4, 5, arestas arredondadas, autoclaváveis Garantia 
mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro 
no ministério da saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

4    

020 KIT LARINGOSCOPIO LAMINA RETA PEDIATRICA: 
com cabo fabricada em aço inoxidável à prova de 
ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, 
esterilizável e autoclavável, cabos em metal à prova de 
ferrugem, cabos recartilhados para melhor ergonomia e 
segurança, alimentação por pilhas tipo AA,entrada para 
lamina com iluminação para lâmpada Vacum, lâmpada 
Halógena 2.5V, lâmpada Halógena 3.5V, lâmpada de 
LED, lâmina Laringoscópio Convencional - Pediátrico 
tamanhos 0, 1, 2, fabricada em aço inoxidável à prova de 
ferrugem, lâmpada a vácuo de alta qualidade garante 
excelente iluminação, acabamento acetinado para 
redução do brilho, esterilizável e autoclavável, garantia 1 
ano contra defeitos de fabricação. Registro no ministério 
da saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

3    
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021 LAMPADA DE FENDA OFTALMOLÓGICA: com 
oculares de 10x, 16x, 24x e 40x montagem sobre mesa 
motorizada; com filtros azul cobalto, verde, neutro, 
absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa mínima 
de ajustes de dioptrias -8 D a +8 D, com ajuste da 
distância pupilar, com largura de fenda contínua de 0° a 
180°, comprimento de fenda contínuo de 1 a 8 mm, 
inclinação da fenda de 0° a 25°. Iluminação por lâmpada 
halógena, com potência mínima de 25 W com controle de 
intensidade. Com campo de observação aproximado de 9 
mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor de ampliação 
de no mínimo 02 passos por rotação de lente objetiva. 
Deve possuir saída auxiliar para acoplamento de câmera 
digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa elétrica, 
bastão de testes e suporte para tonômetro de aplanação. 
A alimentação elétrica será definida pela entidade 
compradora. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

2    

022 LENSOMETRO MANUAL EXTERNO: com leitura 
externa com mira em cruz e sem compensador de 
prisma. Deve possuir escala externa ampliada e as 
seguintes faixas de medições: Dioptrias -25 D/+25 D, 
fixação da lente: 16 a 80 mm, eixo: 0° a 180° e escala de 
leitura: 0,125 D. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

1    

023 MESA GINECOLÓGICA: com gabinete construido em 
chapa de aço, pés com ponteiras. Tres   gavetas, e duas 
portas de abrir. Leito todo estofado e revestido em 
courvim, movimentos através de cremalheiras, par de 
porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 
x 0.50 x 0.80 cm. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

3    

024 OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: com 
distância da pupila 48-75mm, mínimo diâmetro de pupila 
4mm, intensidade luminosa super Led 5w, com filtros azul 
e verde, com camada de proteção evaporada, lentes de 
vidro óptico BK 7 com anti-refletor, consumo 10VA, fonte 
110/220V – 50/60 Hz automático. Com garantia. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

025 PROJETOR DE OPTÓTIPOS: Distância do projetor: 
1,5m6,1m; número de gráficos: 30; tabela de mudança de 
gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 
30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 
5, linha vertical 8, isolação simples 21, r&g 1: máscara de 
mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: 
máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de 
inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha 
horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; 

3    
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mecanismo de auto desligamento: depois de 10 minutos; 
eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz 
(voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões 
aproximadas 30cm x 23cm x 24cm. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

026 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): Tecnologia em 
LCD, resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768, entrada: 
De VGA a Full HD, luminosidade: Mínimo de 2500 
lumens, conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e 
HDMI, garantia: Mínima de 12 meses. ITEM DESTINADO 
A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

2    

027 REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU): 
confeccionado em silicone, livre de látex, auto inflável, 
válvula unidirecional transparente com membrana de 
segurança, balão em silicone auto inflável com volume de 
até 1600ml, reservatórios de O2 com válvula, capacidade 
até 2500ml, quando utilizado, fornece até 100% de 
oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, utilizado 
em pacientes de todos os tamanhos e pesos, com 
formato anatômico que proporciona uma excelente 
vedação, 100% autoclavável. Registro no ministério da 
saúde. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

6    

028 REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO (AMBU): 
confeccionado em silicone, livre de látex auto inflável, 
válvula unidirecional transparente com membrana de 
segurança, balão em silicone auto inflável com volume de 
até 550ml e volume de entrega até 320ml, reservatórios 
de O2 com válvula  capacidade de  até 2700ml, fornece 
até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone 
translúcida, utilizado em pacientes de todos os tamanhos 
e pesos, com formato anatômico que proporciona uma 
excelente vedação, 100% autoclavável. Registro no 
ministério da saúde. ITEM DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

5    

029 REFRATOR DE GREENS: Equipamento óptico (manual) 
de Teste de Refração Subjetiva para avaliação da 
acuidade visual. Equipamento com todas as principais 
lentes e engrenagens internas metálicas, com as 
seguintes faixas aproximadas: lentes esféricas: +16.75 D 
a -19.00 D com escala de 0.25 D; Ajuste de potência 
cilíndrica: 0 D a -6.00 D com escala de 0.25 D; eixo 
cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala de 5°); 
prisma Giratório: 0 a 20 prismas dioptria com um mínimo 
de 1 graduação; Ajuste interpupilar: 48 a 80 mm e Apoio 
de testa: 16 mm para frente e para trás. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 

2    
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MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

030 SERRA PARA GESSO COM MOTOR DO TIPO 
UNIVERSAL: com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, 
potência de 180 watts, 60 hertz, câmbio em aço 
temperado com lubrificação permanente, carcaça em 
poliuretano pigmentado desenvolvida para não permitir 
passagem de calor do conjunto para a mão do operador, 
além de propiciar isolação garantindo segurança 
constante contrachoques elétricos, cabos de alimentação 
elétrica de 3,0 metros de comprimento. Acessórios que 
acompanham a serra: 01 disco de serra de 50,8mm ou 2", 
01 disco de serra de 63,5mm ou 2½” produzidos em 
lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante 
e 01 chave combinada de 12,7mm ou ½. ITEM 
DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

3    

031 ELETROENCÉFALOGRAMA: Aplicação Básica: 
Equipamento de utilização clínica, eletrônico, 
transportável, para medição, amplificação, gravação 
digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais 
fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticação de 
presença de qualquer tipo de distúrbio convulsivo, 
confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, 
infecções, doenças degenerativas e distúrbios 
metabólicos que afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo 
digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, 
programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais 
opto acoplados, para registro simultâneo de EEG e da 
monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos 
respiratórios, com impressão de traçados 
computadorizados, utilização de EEG de rotina, 
adequado para análise matemática e estatística do 
eletroencefalograma, acompanhado com sistema de 
informática compatível, com as seguintes especificações 
necessárias: O Sistema deve incluir: Sistema de 
aquisição de no mínimo 25 canais para EEG; Software de 
Captação e Revisão (2 licenças); Software de 
Mapeamento Cerebral (FFT) (2 licenças); Fonte com 
dupla isolação; Comunicação Ethernet ou USB; Foto-
estimulador; Áudio-estimulador; Sistema equipamento 
Backup (reserva); Composição e descrição do 
equipamento: Conforme Norma NBR IEC 601-2-26: 
Número de Traços Visualizáveis de no mínimo: de 1 até 
24: Referência de gravação: Bi-Auricular; Conversor A/D 
(Analógico/Digital): no mínimo 12 bits; Gabinete: plástico 
ou poliuetireno; fonte de alimentação 110 / 220 Volts; 50 - 
60 Hz. Software de Captação e Revisão: Revisão, 
Captação, Edição de Montagens Compreendidas e um 
único programa; O Exame tem que ser armazenado em 
um único arquivo com a extensão. EEG; O arquivo de 
exame deve ser único e constituído de NOME + DATA + 
HORA. EEG; Controle de Filtro de Corte de Freqüência 
Alta deve ter os seguintes passos: 70Hz, 50Hz, 35Hz, 15 

2    



 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua Afonso Pena, 1902 - Bairro Anchieta - Pato Branco/PR - CEP: 85.501-530 - Telefone: (46) 3313-3550   

E-mail: conims@conims.com.br/licitacao@conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 - Inscr. Est.: Isenta 

 

Hz ou superior; Controle de Filtro de Corte de Freqüência 
Baixa (Constante de Tempo) deve ter os seguintes 
passos: 1,00 seg. 0,3 seg. 0,16 seg. 0,10 seg. 0,016 seg. 
ou superior. Sensibilidade 1mV até 500 mV por milímetro 
de papel ou superior; Controle de corte de Rejeita Faixa 
ajustável entre 50 Hz e 60 Hz ou superior; incluso teste 
de medição e impedância de eletrodos; Acionamento via 
software do foto-estimulador e áudio-estimulador. 
Software de Mapeamento Cerebral (FFT): Incorporado ao 
Software, disponibiliza mapas de Freqüência, Amplitude, 
Histogramas e Mapas Topográficos. Outros Recursos do 
Sistema Digital de EEG: Análise espectral; Análise 
quantitativa do EEG; Mapeamento cerebral; Anotações 
de eventos e comentários on-line/ offline; Leitura de 
exames através de rede; Configuração de cores dos 
canais; Edição de exames e eventos; Exportação de 
dados para EDF; Geração de relatório automático e 
configurável pelo usuário; Referências média laplaciana e 
média comum; Interação com o Microsoft Office para 
base de dados e emissão de laudos (Word); Leitura em 
rede para vários usuários; Marcação de páginas para 
análises e impressões;  Mudança de montagens on-line. 
Assessórios Inclusos: - CPU tipo Desktop (ou superior) 
com as seguintes características mínimas: Processador: 
Celeron ou Pentium Dual Core - 3,0 Ghz, memória RAM: 
Mínimo 2GB, Disco Rígido: Mínimo 160GB; Unidade 
Gravação CD/DVD-RW (necessário para a instalação do 
sistema / Backup), Placa de Rede Ethernet - Base 100-T, 
Monitor de 19" LCD com resolução mínima de 1024x768 
pixels 32 bits; Microsoft Windows XP HOME ou PRO ou 
Windows VISTA Home Premium ou versão superior; 
Microsoft Word 2003 / 2007 ou superior; Placa de Som; 
Placa de Vídeo com 64 MB que disponibilize os seguintes 
recursos do DirectX: Aceleração do DirectDraw, Direct3D, 
Textura AGP. - Impressora Laser ou Jato de Tinta 
Colorida). - Nobreak de no mínimo 700 VA. - Rack com 
rodízios para acondicionamento do Eletroencefalógrafo e 
conjunto de informática - Todos os cabos, conexões, 
acessórios e periféricos necessários para o perfeito 
funcionamento do equipamento do Sistema de 
Eletroencefalografia, juntamente com os respectivos 
manuais de operação/manutenção em português. - Pelo 
menos 30 (trinta) eletrodos EEG de contato de superfície, 
banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 metros de 
extensão ou superior. - Pelo menos 01 (um) pote com 1 
quilo de creme condutor adesivo e condutivo. Garantia: 
12 meses a contar da data de aceite definitivo dos 
equipamentos. Manutenção e Fornecimento de Peças: A 
contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento 
de peças para o equipamento pelo prazo de 10 anos 
após o aceite definitivo. Treinamento: Após a entrega dos 
equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 7 
dias para proceder a instalação e treinamento, em datas 
a serem agendadas com a equipe médica. O treinamento 
deverá apresentar duração mínima de 24 horas aula. 
Aceite definitivo: Após a realização da instalação, testes e 
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treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo 
atestando que os equipamentos foram entregues em 
conformidade com as especificações técnicas (incluindo 
acessórios e documentação técnica), devidamente 
instalados, testados e com treinamento realizado de 
maneira satisfatória. A critério do hospital poderá ser 
solicitado das licitantes a apresentação dos 
equipamentos ofertados para demonstração e opção 
técnica.  ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

032 CADEIRA OFTALMOLÓGICA: Cadeira, oftalmológica, 
construída em aço e pintada com tinta epóxi, com 
desenho anatômico, para acomodação de pacientes 
adultos e pediátricos; deve conter encosto reciclável com 
subida e descida elétrica, controlada por pedal; encosto 
de cabeça escamoteável com adaptador para utilização 
com criança; apoio de braço direito escamoteavel com 
trava; definir necessidade de sistema de comando e 
acionamento por pedal; alimentação elétrica: 110/220V - 
60 Hz. ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS. 

1    

 

OBSERVAÇÃO: OS ITEMS 001, 004 E 006 SÃO DESTINADOS A AMPLA 

PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO OS DEMAIS SÃO DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO 

EXCLUSIVA A MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 

 

A empresa...................................................., com sede na Rua 

......................................................, n.º ..........................., CNPJ n.º 

....................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que não está 

sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

A empresa......................................................., com sede na 

................................................. n.º ........, CNPJ n.º 

..................................................., DECLARA, sob penas da Lei, para fins do disposto 

no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 
 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 

 

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 

At. Comissão de Licitação 

 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: 

C.N.P.J.: FONE/FAX: 

 

 

 

 

  Declara que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei 

Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar 

n.º 155/2016 (Estatutos da Micro e Pequena Empresa), preenchendo os requisitos 

para concessão dos mesmos. (A ser declarado apenas pelo participante que se 

enquadra no referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios). 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO VI 
TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL  

(Papel timbrado da licitante) 
 

1) IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _________________________________ 

 

2) INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Por este instrumento, a empresa ___________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ________________________, inscrição estadual nº 

________, com sede à (rua, número, bairro, cidade, cep, fone) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___, representada neste ato por seu 

_________________________________________ (identificar qualificação) Sr (a) 

_________________________________________, portador (a) do RG nº 

__________________ e CPF nº ______________________, nomeia e constitui a 

(s) pessoa (s) abaixo relacionada (s) como responsável (is) para acompanhar a 

execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder as ações necessárias 

ao seu cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens 

de fornecimento emitidas pelo Conims; b) acompanhar a entrega dos 

produtos/medicamentos solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o 

atestado de recebimento e aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa 

notificações do Conims solicitando a troca de produtos/medicamentos recusados 

pelo Conims ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de 

fornecimento; e) receber reclamações de produtos/medicamentos vencidos ou 

incompletos e providenciar a sua substituição; f) entregar em nome da empresa os 

atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de 

fornecimentos realizados; g) receber em nome da empresa notificações de 

qualquer natureza recebidas do Conims e relacionadas ao fornecimento dos 

produtos/medicamentos constantes na Ata de Registro de Preços; h) proceder a 

todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no 

Edital de Pregão acima identificado e em seus anexos e na Ata de Registro de 

Preços. 

_________________________________ 

Nome (s) do (s) responsável (is) indicado (s) 
RG nº - CPF nº 
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________________________________________ 

Nome do Representante Legal 
Qualificação 

 

3. Orientações ao Fornecedor 

3.1. Este termo de indicação de responsável deverá ser assinado pelo representante 

legal da empresa e pelo seu indicado para controle e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços. 

3.2. Pode ser indicado mais de um responsável. 

3.3. Em caso de substituição de um ou mais responsáveis, novo termo de indicação 

de responsável deverá ser entregue ao Conims. 

 

NOTA: documento não é desclassificatório. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA 
 

 
 

Eu, ______________________________________________________, 

responsável pela empresa _______________________________________________, 

Declaro para fins de pagamento, em caso de contratação referente ao Pregão nº 

___________, que esta empresa possui conta corrente pessoa jurídica no mesmo 

CNPJ habilitado para este pregão, conforme dados abaixo: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ______________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

CNPJ:  _________________________________________________________ 

TELEFONE: _____________________________________________________ 

EMAIL: ________________________________________________________ 

CONTATO: _____________________________________________________ 

BANCO: _______________________________________________________ 

AGÊNCIA: ______________________________________________________ 
 
CONTA CORRENTE: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
 

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, pessoa 

jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, nº 1902, Bairro Anchieta, 

Pato Branco/PR; inscrita no CNPJ Sob nº 00.136.858/0001-88, neste ato representado 

por seu Presidente, Sr. Altair José Gasparetto. 

 
CONTRATADA: (dados da proponente vencedora da licitação) 

 
Pelo presente instrumento, oriundo do processo de licitação n° 036/2018, Pregão 

Eletrônico nº 011/2018, homologado em .../.../2018, mediante sujeição mútua às 

normas constantes da Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei 

Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, Lei Estadual nº 

15.608/07, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes e, 

ainda pelas condições e exigências constantes do presente Edital, a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, neste ato representadas por seus representantes legais, ao final 

subscritos, tem entre si, justo e avençado, Contrato de Prestação de Serviços 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MÓVEIS EM GERAL, conforme 

especificações, valores e quantitativos estabelecidos no ANEXO I, que passará a fazer 

parte integrante do presente contrato. (ANEXO I SERÁ ELABORADO A PÓS A 

CONCLUSÃO DO PROCESSO). 

1.2. O objeto desta licitação será destinado a atender as necessidades técnicas e 

operacionais ambulatoriais do Consórcio. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA -  LOCAL DE ENTREGA, PRAZO E CONDIÇÕES   

2.1. Os equipamentos, objeto desta licitação deverão ser entregues e instalados (sem 

ônus), em até 30 (trinta) dias úteis, na sede do Consórcio, sito à Rua Afonso Pena, 

n.º 1902, Bairro Anchieta, na cidade de Pato Branco/PR, no horário das 8h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min. 

2.2. A empresa vencedora contratada, deverá efetivar a entrega, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, contados do momento do envio da Autorização de Fornecimento 

e confirmação por e-mail ou contato telefônico, sob pena de sofrer as penalidades. 
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2.2.1. Os prazos de que tratam o item 2.2 poderão ser prorrogados uma vez, por 

igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

2.3. Fica determinantemente proibida à troca de marca e/ou fabricante dos 

produtos licitados, SALVO por motivo justo decorrente de fato superveniente 

devidamente formalizado, justificado e aceito pela Administração. 

2.4. Não poderá ser cobrado frete ou qualquer outro tipo de despesa senão única e 

exclusivamente o valor dos produtos solicitados. 

2.5. Os produtos solicitados através de Autorização de fornecimento deverão ser 

entregues acompanhados de nota fiscal de venda.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTES 

3.1. Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 

4.1.1. PROVISORIAMENTE – para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

equipamentos com as especificações licitadas; 

4.1.2. O Setor de Compras com auxílio do (s) profissional (is) Técnico (s) do CONIMS, 

será responsável pelo recebimento dos equipamentos adquiridos, inicialmente 

verificando a conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no 

canhoto e no verso da nota a data da entrega, e, se for o caso as irregularidades 

observadas. 

4.2. DEFINITIVAMENTE - após análise técnica, e conseqüentemente aceitação. 

4.2.1. No prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, o Setor 

de Compras procederá à aceitação definitiva dos equipamentos, verificando 

parâmetros necessários para o aceite, tais como: qualidade, compatibilidade, 

autenticidade, bem como sua conformidade com as especificações descritas neste 

Edital, dentre outros que se fizerem necessários. 

4.2.2. Caso satisfatórias as verificações, O Setor de Compras atestará a efetivação da 

entrega dos equipamentos no verso da Nota Fiscal e encaminhará para pagamento. 

4.2.3. Caso insatisfatórias as verificações, será lavrado Termo de Recusa e Devolução 

no qual constará as desconformidades verificadas, devendo o (s) equipamento (s) ser 

(em) substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação 

formal. 
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4.2.4. Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado ou o novo produto 

também seja rejeitado, estará configurado o atraso na entrega, sujeitando-se a 

licitante contratada a aplicação das sanções cabíveis. 

4.2.5. Os custos de substituição do produto rejeitado ocorrerão a expensas da 

contratada. 

4.2.6. A Contratada deverá comunicar o CONIMS, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega 

do objeto. 

4.2.7. Os equipamentos devem vir acompanhados de todos os cabos e manuais 

(escritos em português) necessários para instalação, configuração e utilização do 

equipamento e de seus componentes e periféricos, devidamente embalados de forma 

a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da 

entrega. Todas as especificações devem ser comprovadas através de documentação 

dos respectivos fabricantes (manual original ou página do fabricante na internet). 

4.2.8. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da (s) proponente (s) 

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

4.2.9. No recebimento e aceitação do objeto será observada, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos 73 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.3. A CONTRATADA não poderá cobrar frete ou qualquer outro tipo de despesa senão 

única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.Responsabilizar-se pelo fornecimento dentro dos prazos previstos e padrões de 

qualidade e quantidades exigidas, inclusive pelas obrigações decorrentes da 

inobservância da legislação em vigor. 

5.2.Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta 

Licitação. 

5.3.Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela LICITADA 

(CONIMS) quanto ao fornecimento dos produtos. 

5.4.Comunicar imediatamente à LICITADA (CONIMS) toda e qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato. 

5.5.Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação e constante da sua proposta. 
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5.6.A Licitante vencedora é responsável por danos causados à Licitante (CONIMS), ou 

a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão ou responsável da LICITADA (CONIMS). 

5.7.Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais e pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa; 

5.8.Comunicar à LICITADA (CONIMS) as alterações que forem efetuadas em seu 

Contrato Social. 

5.9. Informar um preposto com quem o Conims manterá contato durante a vigência 

do processo, inclusive nome, telefone e e-mail. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 

contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante 

vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquele. 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à 

execução do contrato. 

6.3. Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento, dentro das condições ora 

estabelecidas. 

6.4. Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições 

definidos no edital, responsabilizando-se a licitante vencedora por qualquer dano 

causado pelos produtos fornecidos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA ON SITE DOS EQUIPAMENTOS. 

7.1. A empresa vencedora deverá dar garantia para os equipamentos proposto de, 

no mínimo, 12 (doze) meses on site (no local), ou por maior período, quando 

expressamente previsto no Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do 

recebimento dos produtos, com a finalidade de assegurar a qualidade e a continuidade 

do serviço; 

7.2. Entende-se por garantia “on-site” a série de procedimentos destinados a 

recolocar os equipamentos em perfeito estado de uso no local onde estão instalados, 

compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de 

acordo com os manuais e normas técnicas especificas, e sem ônus para CONIMS. 
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7.3. A solução do problema do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contatos a partir da abertura de chamado. 

7.4. Entende-se por abertura de chamado a hora da chamada telefônica, envio de 

e-mail, quando serão fornecidas as seguintes informações: Código de fabricação ou 

número de série do equipamento com problema; Local onde a assistência técnica 

deverá ser prestada; Anormalidade observada; Nome do responsável pela solicitação; 

Número do telefone para contato. 

7.5. Entende-se por solução do problema a hora de disponibilização do equipamento 

para uso em perfeitas condições de funcionamento no local. 

7.6. No caso de reparo do bem em garantia não ser finalizado no prazo estabelecido 

no item 7.3 deste, o equipamento defeituoso poderá ser substituído por outro, com 

características e capacidades iguais ou superiores ao substituído, em caráter 

provisório, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data 

de substituição. 

7.7. Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a substituição do equipamento será 

definitiva, a critério do CONIMS. 

7.8. Os materiais e os móveis deveram ser entregues com garantia de 12 meses. 

 
CLÁUSULA OITAVA -  TREINAMENTO 

8.1. A proponente vencedora deverá ministrar treinamento de operação de pelo 

menos 01 dia, durante 8 horas, para o (s) equipamento (s) que se fizer necessário. 

8.2.  O treinamento deverá ser realizado no local da instalação do equipamento sem 

custo adicional para a CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA -  PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data de assinatura e encerra-se 

com o término da garantia dos produtos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou transferência em 

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada pela contratada (Anexo 

VII), à vista, após o recebimento definitivo do objeto, com apresentação da nota fiscal 

eletrônica devidamente atestada pelo responsável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

11.1. A NOTA FISCAL deverá vir com os equipamentos minuciosamente descritos 

em conformidade com as respectivas individualidades de cada um, além de mencionar 
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o número do processo, a modalidade da licitação, número do empenho e menção ao 

Termo de Convênio 800182/2013 – Ministério da Saúde. 

11.2. A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal as 

NEGATIVAS DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIO em 

validade, como comprovação da manutenção das condições de habilitação. 

11.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o 

certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa. 

11.4. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

11.6. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes 

às multas e/ou indenizações devidas pelo Contratado, apuradas em processo 

administrativo próprio. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O CONIMS poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, mediante 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus 

de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se o contratado: 

12.1.1. Deixar de executar o fornecimento na forma e nos prazos estipulados no 

Edital de Pregão, ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 

e 78 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 

80 da referida Lei, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização. 

12.1.2. Não estar com a Prova de regularidade relativa aos Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), com situação regular no cumprimento; 

12.1.3. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução 

fornecimento; 

12.1.4. Verificada qualquer infração do contrato por parte da contratada; 

12.1.5. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente; 

12.2. A rescisão contratual poderá ser: 
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a) determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos 

I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

b) amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

c) se a rescisão contratual gerar algum prejuízo à Contratante fica o Contratado 

obrigado a indenizá-la. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

13.1. Quando a contratada não cumprir com as obrigações assumidas ou com os 

preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, 

conforme o caso: 

13.1.1. Advertência por descumprir total ou parcialmente suas obrigações; 

13.1.2. Multa de 0,2 % (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida, no caso de inexecução parcial, desde que a multa não fique em valor 

inferior a R$ 1.500,00, quando será penalizado com este valor; 

13.1.3. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 

descumprimento das demais obrigações ora assumidas; 

13.1.4. Impedimento de licitar e contratar junto à Administração Pública pelo prazo 

não superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7º, da Lei nº 10.520/02; 

13.1.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CONIMS e, no que 

couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – AÇÕES JUDICIAIS 

14.1. Qualquer ação judicial contra a contratante oriunda dos serviços fornecidos 

pela contratada, ou mesmo que venha a contratante compor a lide, será de exclusiva 

responsabilidade da contratada, a qual arcará com todas as despesas de qualquer 

natureza que do ato resultar, ressarcindo à contratante todo e qualquer valor que for 

obrigada a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou 

reclamações administrativas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 

15.1. As despesas geradas em função da aquisição do objeto do presente processo 

correrão por conta da dotação orçamentária prevista sob código n.º 

01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fontes 1076,3321 e 1321. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento as 

partes elegem o Foro da Comarca de Pato Branco. 

 
E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas para que surta seus 

efeitos legais. 

 

Pato Branco/PR, ____ de _______________ de 2018. 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      Altair José Gasparetto 
        Contratada                                                          Presidente do Conims 
 

 

Testemunhas: 

 
 
 
 
 
 


