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EDITAL 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

 

MODALIDADE:   PREGÃO ELETRÔNICO 

N.º DE ORDEM:   037/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, doravante denominado 

ÓRGÃO GERENCIADOR e 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, devidamente autorizado por seu Presidente Sr. Altair José 

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

edital e seus anexos e da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 

Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016 e subsidiariamente no que 

couber a Lei n.º 8.666/1993 e Decreto Federal n.º 10.024/2019 torna pública a 

realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO na forma 

de Licitação Compartilhada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

1.2. Conforme Lei nº 13.979/2020, da data da publicação deste edital até a data 

da sessão prevista, será observado o mínimo de 04 (quatro) dias úteis. 

1.3. São PARTICIPANTES desta licitação compartilhada os municípios consorciados ao 

CONIMS: Bom Sucesso do Sul/PR, Campo Êre/SC, Irati/SC, Novo Horizonte/SC, São 

Lourenço do Oeste/SC, Saudade do Iguaçu/PR e Sulina/PR. 

1.4. 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, conforme data e horário definido 

abaixo:  

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

04 DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 09H00MIN 

UASG: 926782 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 

1.5. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro designado conforme Resolução do 

CONIMS. 

1.6. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conims.com.br no link licitações.  

 

2. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1. O recebimento das propostas, da documentação de habilitação, abertura e disputa 

de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

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

2.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 04 de 

dezembro de 2020 às 09h00min, no site 

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

Edital. 

 

3. OBJETO 

3.1. Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, de 

informática, eletroeletrônicos e móveis hospitalares em geral; conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

3.2. O pregão está dividido em itens, conforme tabela do Anexo I – Termo de Referência 

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. Esta licitação contém itens destinados à participação exclusiva de Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais e (1) um item destinado 

à ampla participação; atendendo os dispositivos contidos nas Leis Complementares nº 

123/2016, nº 147/2014 e nº 155/2016. 

3.4.1. Exceto o item 56 que é destinado a ampla participação, o restante dos itens é 

exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 

Individuais. 

 
4. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O valor máximo aceitável para este certame está estimado em R$ 629.678,30 

(seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e trinta 

centavos).  

4.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os valores 

máximos de cada item e as especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais 

condições definidas neste Edital e termo de referência. 

4.3.  Não serão aceitos valores acima do valor máximo estipulado no edital, após a etapa 

de lances.  

 

5. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1. As impugnações e/ou esclarecimentos ao presente Edital poderão ser feitas até as 

17 horas, até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para a realização da sessão 

pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

http://www.conims.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.2. As impugnações e/ou esclarecimentos sobre o conteúdo do Instrumento 

Convocatório e seus anexos somente serão prestados e considerados quando solicitados 

por escrito ao pregoeiro ou à Equipe de Apoio, protocolados em dias úteis, se físico, 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 ao pregoeiro ou à Equipe de Apoio pelo endereço do e-mail: 

licitacao@conims.com.br, até as 17 horas. 

5.3. O pedido de impugnação deverá obrigatoriamente estar acompanhado de CPF ou RG 

em se tratando de pessoa física, e de CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, bem como 

do respectivo ato constitutivo e procuração, em que o procurador deve comprovar que 

efetivamente representa e possui poderes para representar a impugnante. 

5.4. Não serão conhecidas as impugnações oferecidas após vencidos os respectivos 

prazos legais. 

5.5. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não 

forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do CONIMS 

quanto do emissor. 

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

designada nova data para a realização do certame. 

5.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

 
6. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

6.2. Para realizar o procedimento do registro cadastral no SICAF, o fornecedor 

interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 

Brasil. 

6.3. Após o fornecedor se cadastrar no SICAF, ele deverá fazer o seu 

Credenciamento/Cadastramento no COMPRASNET. 

6.4. 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. 

6.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

http://www.conims.com.br/
mailto:licitacao@conims.com.br
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decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

6.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar deste pregão, os interessados: 

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

disposto nos respectivos atos constitutivos. 

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

seus Anexos. 

7.2. 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. 

7.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

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

n.º 11.488, de 2007 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. 

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

interessados: 

7.4.1. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9 da Lei n.º 8.666/1993; 

7.4.2. Que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da lei 

n.º 8.666/1993; 

7.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição. 

7.5. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, 

em campo próprio do sistema aos seguintes requisitos: 

7.5.1. Sendo o caso, 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. 

http://www.conims.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

7.5.4. Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela lei de 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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. 

7.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

7.5.6. Que não possui, em sua cadeia 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. 

7.5.7. Se for o caso, que conforme o disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de 

funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidadade previstas na legislação. 

7.5.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, 

sendo o caso. 

7.5.9. As declarações exigidas no subitem acima serão consultadas no sistema Compras 

Governamentais; a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
8. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

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

Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços escrita 

CONCOMITANTEMENTE com a documentação de habilitação, a partir da 

disponibilização no sistema, a qual se dará em 30 de novembro de 2020. 

8.1.1. A proposta juntamente com a documentação de habilitação exigida em edital, 

poderão ser anexadas no sistema até o horário de abertura da sessão pública. Após esse 

período o sistema automaticamente encerará esta etapa. 

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

documentação de habilitação anteriormente apresentadas. 

8.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio da fase de lances. 

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

http://www.conims.com.br/
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nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus 

lances. 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A proposta de preços escrita deverá ser preenchida conforme Anexo II deste 

edital, vedado conter dados aleatórios, sob pena de desclassificação. 

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

contados da data estipulada para a abertura do presente certame. 

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

02 (duas) casas decimais (0,00). 

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

todas as especificações técnicas obrigatórias constantes neste Edital e seus anexos sob 

pena de desclassificação da proponente. 

9.5. Ao pregoeiro 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. 

9.6. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado no dia de sua apresentação. 

9.7. Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, 

e entre os valores expressos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

 

10. PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 

10.1. Na proposta eletrônica, o licitante deverá descrever detalhadamente as 

especificações do produto ofertado em campo próprio do sistema, de acordo com as 

especificações exigidas no Termo de Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificação. 

 

11. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. No dia 04 de dezembro de 2020 às 09h00min, horário de Brasília – DF, a 

sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, será 

aberta ao comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e 

início da etapa de lances. 

11.2. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11.3. Cabe às licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, de sua 

desconexão ou por omissão quando chamado à manifestação via “chat”. 

http://www.conims.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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11.4. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas eletrônicas 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. 

11.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real de todos os participantes. 

11.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

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

realização do certame na data ou hora marcada, a sessão pública será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido pelo Edital, 

desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 

12. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

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

registrado no sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta. 

12.3.1. O intervalo mínimo (diferença de valores) entre os lances será de 5% 

(cinco por cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

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

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

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

eletrônica para efeito da classificação final. 

12.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusividade e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

12.7. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à 

realização de eventual diligência. 

12.8. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e 

http://www.conims.com.br/
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local em que será dado prosseguimento à sessão pública. 

12.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízos dos atos realizados. 

12.10. Caso a desconexão do pregoeiro 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.  

12.11. As propostas de pessoas jurídicas qualificadas como microempresa ou empresas 

de pequeno Porte que se encontrem na faixa de 5 % (cinco por cento) acima da proposta 

ou lance de menor preços, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

12.11.1. A melhor classificada nos termos do item acima terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior da primeira 

colocada, no prazo de (cinco) minutos – controlados pelo sistema – contados após a 

comunicação automática para tanto. 

12.11.2. Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

12.11.3. O disposto nos subitens acima somente será aplicável quando a melhor oferta 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

13. MODO DE DISPUTA  

13.1. Para o envio de lances no pregão eletrônico será adotado o MODO DE DISPUTA 

ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

13.1.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

13.1.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 2 (dois) minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

13.1.3. Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada 

automaticamente.  

13.1.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio 

de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 

 

http://www.conims.com.br/
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14. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. 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 do pregoeiro, ser atualizada por ocasião do 

julgamento das propostas de modo a evidenciar a economicidade da contratação. 

14.2. Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, o pregoeiro 

determinará ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação. 

14.3. 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. 

14.4. 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: 

14.4.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

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

Administração ou com a iniciativa privada. 

14.4.3. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

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

majoração de seu valor global. 

14.4.5. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o pregoeiro examinará a 

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

este edital. 

14.4.6. No julgamento das propostas, o pregoeiro 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. 

 

15. HABILITAÇÃO 

15.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados concomitantemente com 

a proposta de preços escrita, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horário marcados para a abertura da sessão pública, conforme segue: 

15.1.1. Habilitação Jurídica. 

15.1.2. Qualificação Econômico – Financeira. 

15.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
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15.1.4. Qualificação Técnica. 

15.2. As proponentes declaradas vencedoras, deverão, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis após o encerramento da sessão, enviar a proposta de preços atualizada 

juntamente com a documentação de habilitação (documentação física), em envelope 

fechado contendo a identificação da empresa e o número do Pregão Eletrônico a que se 

refere, ao Setor de Licitações do CONIMS, aos cuidados do pregoeiro que processou o 

certame, no endereço: Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato 

Branco/PR, CEP 85.501-530. 

15.3. É facultado ao pregoeiro 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. 

15.3.1. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a proposta de 

preços atualizada ou não atender as exigências habilitatórias, o pregoeiro a 

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

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

15.4. Para fins de habilitação dos licitantes poderão ser consultados no SICAF os 

documentos referentes a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, os demais 

documentos exigidos neste Edital deverão ser anexados no sistema 

comprasgovernamentais.gov.br, anteriormente à abertura da sessão pública juntamente 

com a proposta de preços escrita. 

 

15.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

15.5.1. Prova de inscrição no Cadastro De Pessoa Jurídica – CNPJ. 

15.5.2. Cédula de identidade (RG) e CPF dos proprietários. 

15.5.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

15.5.4. 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. 

15.5.5. A empresa, que deseja utilizar o benefício 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 

Certidão Simplificada de Microempresa 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 a abertura da sessão pública. 
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15.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA  

15.6.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 

EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz 

e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) 

dias da abertura da sessão pública deste Pregão, se outro prazo não constar no 

documento. 

15.6.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

vigentes, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório. 

15.6.2.1. 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.  

 

15.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

15.7.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

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

licitante, relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

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

relacionados com o objeto licitado. 

15.7.4. Certificado de Regularidade de Situação com o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO 

DE SERVIÇOS (FGTS). 

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

mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT. 

15.7.6. Conforme rege a Lei Complementar n.º 155/2016 e ulteriores alterações, 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; 

15.7.7. Nos termos do art. 43 § 1.º da Lei Complementar n.º 155/2016 e ulteriores 

alterações, 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. 

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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15.7.9. 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. 

 

15.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.8.1. 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.  

15.8.2. Registro do (s) produto (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 produto importado, apresentar documento 

equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia autenticada 

pelo respectivo consulado, traduzido por tradutor público juramentado. 

15.8.3. Certificado/Comprovação do Inmetro, que atenda as respectivas normas 

obrigatórias. 

15.8.4. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela ANVISA/MS. 

15.8.5. Ficha Técnica do Produto e/ou Manual de Instruções/Manual técnico-operacional, 

em português ou traduzidos. 

15.8.6. A apresentação do Certificado de Produto expedido pela Anvisa, Autorização de 

Funcionamento da Empresa (AFE) e Comprovação do Inmetro serão exigidas somente 

àqueles produtos cujo segmento faça-se obrigatório. 

15.9. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo 

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

Edital. 

15.10. No julgamento da habilitação, a pregoeiro 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. 

15.11. O não atendimento das exigências constantes no item 15 deste Edital implicará a 

inabilitação da proponente. 

 

16. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

16.1. Documentos complementares à proposta e à habilitação quando necessários à 

complementação de informações daqueles exigidos no edital e já apresentados, poderão 

ser solicitados pelo pregoeiro e deverão ser encaminhados pelo licitante melhor 

classificado, após o encerramento do envio de lances, respeitando-se o prazo de 02 

(duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, sob pena de inabilitação. 
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16.2. Considerar-se-á documentação complementar a proposta final ajustada.  

 

17. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

17.1. A habilitação do licitante poderá ser verificada por consulta online ao 

SICAF quanto aos documentos comprobatórios da Regularidade Fiscal e 

Trabalhista. Os demais documentos exigidos neste Edital, deverão ser anexados 

no sistema comprasgovernamentais.gov.br, conforme item 15.1, sob pena de 

inabilitação da proponente. 

17.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.  

17.3. Será verificado se o licitante possui alguma restrição de licitar ou contratar com a 

administração pública, no SICAF e/ou no TCU (Tribunal de Contas da união) e/ou no TCE-

PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), e, caso possua, o licitante será excluído do 

certame. 

17.4. 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. 

17.5. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro analisará a documentação de habilitação do 

proponente remanescente e, se necessário, observada a ordem decrescente de preço, os 

autores dos demais lances, desde que atendam aos critérios de aceitabilidade 

estabelecidos pelo instrumento convocatório. 

 

18. RECURSOS 

18.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

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

importará na decadência desse direito. 

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

úteis 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. 

18.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio 

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

18.5. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
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18.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 

(cinco) dias úteis para: 

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

prazo estabelecido. 

18.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

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

18.7. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

18.8. 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. 

18.9. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. Constado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado 

em primeiro lugar será declarado vencedor. 

19.1.1. 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 atenda a 

todas as exigências do edital. 

19.2. 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 pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 

competente. 

19.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga à Administração à 

aquisição do objeto licitado. 

 
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 Município Consorciado (Ente Participante) e a proponente 

vencedora da licitação, cuja minuta constitui o ANEXO III. 

20.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato Administrativo 

com o Ente Participante e/ou o não cumprimento da Autorização de Fornecimento da 

Despesa dentro do prazo estabelecido, sujeitará à aplicação de penalidades conforme 

edital e seus anexos e minuta de contrato. 

20.3. Caso haja ocorrência do item imediatamente anterior, o Órgão Gerenciador 

poderá convocar as remanescentes, na ordem de classificação do pregão, para aceitar o 
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objeto. 

20.4. Aos Entes Participantes reserva-se o direito de enviar a Autorização de 

Fornecimento/Nota de Empenho via endereço eletrônico (e-mail). 

 

21. VIGÊNCIA 

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

término da garantia dos produtos. 

 

22. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

22.1. Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizado a seguinte 

dotação: 01.001.10.122.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 076. 

22.2. Os Órgãos dos Entes Participantes, informarão as dotações orçamentárias 

correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.  

 

23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

23.1. Fica assegurado ao Consórcio o direito de revogar a licitação, parcial ou 

totalmente, 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. 

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 

 

24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

24.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 

seus fornecedores, o mais alto padrão de ética, durante o procedimento licitatório e a 

vigência do Contrato evitando práticas corruptas e fraudulentas, em especial abster-se 

de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 
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os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil, conforme definidos no artigo 5º, da Lei Federal 12.846/2013; 

24.2. Cabe ao gestor do Órgão Gerenciador e dos Entes Participantes apurar 

responsabilidade e impor sanções sobre os agentes ou entes, sob pena de inelegibilidade 

na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 

financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o seu 

envolvimento, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da 

execução de contratos financiados com recursos públicos. Para os propósitos deste 

inciso, definem-se as seguintes práticas: 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de 

suas atividades; 

b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a 

execução dos recursos; 

c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos 

d) Prática coercitiva: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em Um processo 

licitatório ou afetar a execução de um contrato;  

e) Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas, aos representantes do Órgão Gerenciador e dos Entes 

Participantes, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do 

recurso. 

24.3. Os licitantes e o contratado devem concordar e autorizar a avaliação das despesas 

efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os 

documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas. 

 

25. PENALIDADES  

25.1. A Apuração e aplicação de penalidades será de responsabilidade do Órgão 

Gerenciador nas etapas que antecedem à celebração do Contrato Administrativo, 

momento a partir do qual incumbe ao Ente Participante a respectiva competência. 

25.2. Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir com as obrigações 

correspondentes aos produtos, porventura não entregues, entregues com atraso ou fora 

das especificações, ou em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total da Ata 

de Registro de Preços, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma 
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cumulativa: 

25.2.1. Advertência. 

25.2.2. Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não, sem prejuízo da apuração de 

perdas, danos sofridos e/ou suportados pelo CONIMS e/ou o ENTE PARTICIPANTE: 

25.1.2.1. Nos casos em que houver atraso injustificado na entrega do material licitado, 

será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, sobre o valor 

do item constante da nota em atraso, respeitado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

diários, na forma do artigo 86 da Lei 8.666/1993. 

25.1.2.2. Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15 

(quinze) dias, o ENTE PARTICIPANTE poderá cancelar o contrato do fornecedor vencedor 

do certame, aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação, respeitado o mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

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

cumprida, nos casos de inexecução parcial ou total, desde que a multa não fique em 

valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com 

este valor. 

25.1.4. Multa punitiva de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação total no caso 

de recusa em celebrar /assinar o contrato, em valor não inferior a R$ 1.500 (um mil e 

quinhentos reais) e não superior a R$ 3.000 (três mil reais). 

25.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONIMS e/ou o ENTE PARTICIPANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em 

decisão fundamentada da autoridade competente. 

25.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o fornecedor registrado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no endereço 

eletrônico www.conims.com.br.  

26.2. 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. 

26.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

http://www.conims.com.br/
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ao pregoeiro 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. 

26.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas 

pelo pregoeiro. 

26.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá, com base na 

legislação vigente. 

26.7. No julgamento das propostas da habilitação, o pregoeiro poderá relevar omissões 

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

vigente. 

26.8. 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. 

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

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

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

Apoio. 

26.11. 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. 

26.12. 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. 

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

todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

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

realização do certame na data ou hora marcada, a sessão será automaticamente 

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

comunicação do pregoeiro em contrário. 

26.15. 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. 

26.16. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
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disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, deste que não 

comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua 

proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

 

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

ANEXO I - Termo de Referência. 

ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial. 

ANEXO III – Minuta do Contrato de Fornecimento. 

 

Pato Branco/PR, 24 de novembro de 2020. 

 

 

Altair José Gasparetto 

Presidente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, de 

informática, eletroeletrônicos e móveis hospitalares em geral; conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2. MOTIVAÇÃO 

2.1. Esta Licitação na forma Compartilhada, destina-se à aquisição de aparelhos, 

utensílios e equipamentos médicos/hospitalares, odontológicos, informática, 

eletroeletrônicos móveis hospitalares e geral destinado à atender as necessidades das 

unidades de saúde dos Municípios consorciados ao CONIMS: Bom Sucesso do Sul/PR, 

Campo Êre/SC, Irati/SC, Novo Horizonte/SC, São Lourenço do Oeste/SC, Saudade do 

Iguaçu/PR, Sulina/PR; conforme Ofícios de solicitações relacionados abaixo e anexados 

ao processos; levando-se em consideração que a licitação compartilhada é a compra em 

conjunto que além de ser mais atrativa, comprovadamente garante maior participação 

dos fornecedores, o que representa maior economicidade aos municípios consorciados. 

 

3. MUNICÍPIOS ADERENTES A LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO Nº OFÍCIO/DATA 

Bom Sucesso do Sul - Paraná 036-2020/02-10-2020 

Campo Êre - Santa Catarina 092-2020/02-09-2020 

Irati - Santa Catarina 013-2020/28-08-2020 

Novo Horizonte - Santa Catarina 014-2020/15-09-2020 

São Lourenço do Oeste - Santa Catarina 037-2020/12-08-2020 

Saudade do Iguaçu - Paraná 056-2020/03-09-2020 

Sulina - Paraná 064-2020/01-09-2020 

 

4. LOCAIS DE ENTREGA 

MUNICÍPIO ENDEREÇO PARA ENTREGA 

BOM SUCESSO DO SUL/PR 

Unidade Básica de Saúde/Posto Central, 

Rua Ignácio Drancka, nº191, Centro, Bom 

Sucesso do Sul/PR – CEP: 85.515-000 

CAMPO ERÊ/SC 

Centro Municipal de Saúde 

Rua Bandeirantes, n° 48, Centro, Campo 

Erê/SC – CEP: 89.980-000 

IRATI/SC 
Rua João Beux Sobrinho, 412, Centro, 

Irati/SC – CEP: 89.856-000 

NOVO HORIZONTE/SC 
Av. Castelo Branco, 24, Centro, Novo 

Horizonte/SC - CEP: 89.998-000 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC 
Secretaria Municipal de Saúde,  

Rua Rui Barbosa, nº 291, Centro, São 
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Lourenço do Oeste/SC – CEP 89.990-000 

SAUDADE DO IGUAÇU/PR 
Rua Frei Vito Berscheid, 708, Centro 

Saudade do Iguaçu/PR – CEP – 85.568-971 

SULINA/PR 
Rua Tupinambá, 869, Centro – Sulina/PR 

CEP 85.565-000 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALORES 
  

ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP 

ITEM DESCRITIVO 
 

APRES.  
 QUANTIDADE 

TOTAL  
 MÁXIMO 
UNITÁRIO  

MÁXIMO 
TOTAL  

1 Amalgamador odontológico 

capsular: Amalgamador 

odontológico para amálgama 

em cápsula, de uso universal. 

De fácil posicionamento e que 

permita a colocação e retirada 

da cápsula com segurança. O 

equipamento deve ter 

comando digital, 

ergonomicamente 

posicionado, dotado de 

sistema que assegura precisão 

e receptividade do tempo 

selecionado. Ao final de cada 

operação deverá retornar ao 

tempo originalmente 

programado. Deverá possuir 

dispositivo de segurança que 

ao se abrir a tampa, 

instantaneamente o 

movimento é interrompido, 

impedindo lesões ao usuário. 

O equipamento deverá 

atender as normas de 

higienização e assepsia. Com 

sistema de correia que 

transmite ao garfo vibração 

(movimento de forma elíptica 

de amplitude mínima 25 mm). 

Com frequência entre 4000 a 

4700 rpm. Com motor 

termicamente protegido e 

rolamentos blindados. Estável 

e silencioso. Estrutura em ABS 

rígido ou plástico de alta 

resistência. Temporizador de 0 

a 15 segundos no mínimo. 

Bivolt. Garantia Mínima 12 

meses. Registro na Anvisa. 

 UND  2  R$        

1.339,98  

 R$             

2.679,96  

2 Andador articulado em 

Alumínio dobrável: resistência 

de no mínimo 130 kg, e 

 UND  10  R$            

236,60  

 R$             

2.366,00  
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indicado para pessoas de 1,50 

a 2,00 m. com no mínimo 7 

níveis de regulagem de altura 

através de pinos, com altura 

mínima e máxima aproximada 

em: 80cm e 95cm, largura 

aproximada de 55cm, com 

apoios de mãos 

emborrachados, ponteiras em 

borracha com peça metálica 

interna e barras centrais em 

aço, garantia mínima de 12 

meses. 

3 Aparelho de ar condicionado, 

modelo Split Piso teto, com 

capacidade de 18.000 BTU´s, 

quente/frio 220 V, com fluido 

refrigerante R-410a (Sistema 

Inverter) – Com mão de obra 

de instalação e drenos. 

 UND  3  R$        

5.997,08  

 R$           

17.991,24  

4 Aparelho de ar condicionado, 

modelo Split Piso teto, com 

capacidade de 36.000 BTU´s, 

quente/frio 220 V, com fluido 

refrigerante R-410a (Sistema 

Inverter) – Com mão de obra 

de instalação e drenos. 

 UND  2  R$        

7.730,90  

 R$           

15.461,80  

5 Aparelho para inalação de uso 

individual que permita a 

inalação em qualquer posição 

- em pé, deitado ou em 

movimento - sem risco de 

derramar o medicamento. 

Silencioso, para utilização 

individual na administração de 

soro fisiológico ou 

medicamentos por inalação. 

Deve dispor de controle de 

intensidade de névoa tipo 

deslizante e vir acompanhado 

de: 01 corpo inalador - 

gerador de ultrassom c/ 

transdutor incorporado; 01 jg 

c/ 15 copos; 01 tubo 

corrugado flexível e 

conectores 105 cm comp. 

aprox. 02 máscaras; tampa do 

reservatório; boquilha p/ 

inalação oral; manual de 

instruções. Controle de 

Intensidade de Névoa - 

Potêncionamento deslizante. 

Dimensões aproximadas - 

10x14x21cm. Peso máx. 1350 

g. Consumo Max 17 w. Dados 

 UND  15  R$            

235,01  

 R$             

3.525,15  
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Técnicos - 110/220 v c/ chave 

seletora. Apresentar Registro 

no MS, assistência técnica 

local comprovada, manual e 

Catálogo em português, 

garantia mínima de 12 meses. 

6  TV  com tela retro iluminada 

por LED - Smart TV, Classe 

Diagonal 50",Formato do visor 

4K UHD , conversor digital 

integrado , quantidade mínima 

de  Portas USB 2, Quantidade 

mínima de  Portas HDMI 2, 

Funcionalidade Reprodução de 

áudio digital, reprodução de 

foto digital, reprodução de 

vídeo digital, navegação na 

WEB, reprodução de vídeo de 

internet, Conectividade Wi-Fi, 

LAN, Bluetooth, Voltagem 

nominal AC 120/230 V (50/60 

Hz), controle remoto, manual 

e garantia suporte do 

fabricante de no mínimo 01 

ano. 

 UND  6  R$        

2.217,33  

 R$           

13.303,98  

7 Aparelho Fotopolimerizador 

Odontológico de Resinas, LED 

Sem Fio, para restaurações 

diretas e indiretas, luz 

fria(azul) gerada por led de 

alta potência 1200 MW, deve 

emitir luz fria azul no espectro 

de 440 NM a 480 NM 

aproximadamente, com uma 

ponteira clareadora para um 

dente de fibra ótica e com 

uma ponteira clareadora para 

três dentes de fibra ótica, 

caneta portátil para foto 

polimerização com bateria de 

lítio interna, leve e anatômica 

e de fácil manuseio, com bip 

sonoro e desligamento 

automático, com protetor 

ocular, com base de 

carregamento voltagem bivolt 

110-220v. Registro na 

ANVISA. Garantia Mínima 12 

meses 

 UND  2  R$            

762,58  

 R$             

1.525,16  
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8 Armário com duas portas: 

corpo (laterais, base, 

prateleiras e fundos) 

confeccionado em madeira 

aglomerada 18 mm de 

espessura, revestimento dupla 

face em laminado melamínico 

de baixa pressão, bordas 

laterais com fita de PVC. 

Superfícies lisas e de fácil 

limpeza e desinfecção. Tampo 

superior confeccionado em 

madeira aglomerada de alta 

densidade com 25 mm de 

espessura, sistema 

postforming, bordas frontais 

180º, bordas laterais em fita 

de PVC, revestimento 

melamínico. Fechadura 

frontal, tipo cilíndrico, 

dobradiças metálicas com 

abertura de 270º. Puxadores 

confeccionados em alumínio 

(acabamento fosco). 03 

prateleiras internas, 

confeccionadas em madeira 

aglomerada 15 ou 18 mm, 

com revestimento melamínico 

e diversas regulagens de 

altura e dispositivo para 

fixação em aço trefilado. COR: 

branca medindo 1,60 X 0,95 X 

0,50 – podendo ter variação 

de +/- 10%. Garantia de 

fabricação de no mínimo 12 

meses.  

 UND  4  R$            

788,84  

 R$             

3.155,36  

9 Autoclave Horizontal De Mesa: 

Capacidade para 42 litros 

Controle totalmente 

automático que deve ser 

realizado através de micro 

controlador Seleção de 

Temperatura: 120 a 134°C 

Ciclo: até 60 minutos. Tempo 

de secagem: até 45 minutos. 

Precisão e tempo de 

resistência: tipo PT 100. 

Sistema Hidráulico e Bomba 

de Vácuo: com filtro de 

bronze, elementos filtrantes 

em aço inoxidável. Válvula 

solenoide: em latão forjado 

tipo diafragma. Válvula de 

Segurança: construída em 

latão. Câmara: deve ser em 

 UND  1  R$        

9.031,57  

 R$             

9.031,57  
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laço inoxidável, com garantia 

de 03 anos de garantia 

revestida externamente com 

material isolante ao calor que 

além de otimizar o seu 

consumo de energia deve 

conservar a temperatura do 

ambiente. O adicionamento da 

água na câmara interna da 

autoclave deverá ser 

automático, assim como o 

ciclo deverá ser automático. 

Bandeja: confeccionada em 

aço inoxidável, totalmente 

perfurada, para permitir uma 

boa circulação de vapor. 

Tampa/porta: em aço 

inoxidável, laminado, com 

anel de vedação em borracha 

de silicone resistente a altas 

temperaturas. Sistema de 

fechamento da Porta 

Dispositivo que impeça o 

funcionamento do 

equipamento com a porta 

aberta. Deve ser construída de 

forma robusta e dotada 

internamente com um 

rolamento de encosto que 

proporcione maior segurança 

e suavidade no manuseio. 

Cabos: devem ser de 

baquelite (isolamento ao 

calor). Resistência: deve ser 

níquel-cromo, blindada em 

cabo de aço inoxidável 

Gabinete: deve ser em chapa 

de aço inoxidável reforçado, 

com tratamento anticorrosivo 

e pintura eletrostática, 

externa e interna. Deve 

apresentar abertura para 

ventilação tipo veneziana. 

Deve possuir chave on/off, 

manômetro display e teclas de 

controle. Sistema Eletrônico 

de Segurança: Deve desligar 

automaticamente caso a 

temperatura exceda em 3°C a 

temperatura programada. 

Sistema Mecânico e Elétrico de 

Segurança: Deve possuir 

válvula de alívio, fusível de 

proteção, termostato de 

segurança para evitar a 

queima das resistências e dos 

http://www.conims.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

www.conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 

materiais em caso de falta de 

água. Construída com base 

nas Normas ASME e ABNT, 

atender a Norma NR 13. 

Dimensões Externas máximas: 

44x56x78cm. Dimensões 

Internas Mínimas: 30x60: cm. 

Quantidade Mínima de 

Bandejas: 02. Potências 

mínimas: 2400 w. Voltagem: 

110/220 v. Garantia mínima 

de 18 meses. 

10 Autoclave Horizontal: Digital, 

Display de LCD, Programas de 

Esterilização; Capacidade para 

21 litros; Câmara em aço inox 

ou alumínio anodizado; 

Câmara com 3 bandejas em 

alumínio; Secagem com porta 

entreaberta/ e ou porta 

fechada; Conta com 13 

sistemas de segurança; 

Sistema com micro 

controlador Potência de 

1700W; Garantia de 12 meses 

 UND  1  R$        

5.050,83  

 R$             

5.050,83  

11 Balança digital de medição 

exclusiva para crianças até 2 

anos de idade. Capacidade de 

pesagem de, no mínimo, 15 

kg. Graduação (precisão) de 

pesagem de, no máximo, 10 

g. Mostrador (display) digital 

com indicadores de peso com 

no mínimo 5 dígitos. Função 

de tecla Tara (zero) no painel 

frontal. Construída em 

material resistente e de fácil 

limpeza. Bandeja no formato 

de concha anatômica e 

fabricada em material 

resistente, de metal, acrílico, 

plástico ABS, polipropileno, 

etc. Pés reguláveis, revestidos 

de material antiderrapante 

(borracha sintética, silicone, 

etc.) Chave seletora de tensão 

de 110/220 V. Aferida e 

certificada pelo 

IPEM/INMETRO. Garantia 

mínima de 01 (um) ano. 

Acompanha manual de 

instrução de uso em idioma 

português. Assistência Técnica 

do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não 

 UND  3  R$            

865,53  

 R$             

2.596,59  
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houver, a empresa vencedora 

deverá comprometer-se a 

realizar gratuitamente o 

translado dos equipamentos 

até o local da Assistência 

Técnica. 

12 Balança eletrônica digital 

adulta com régua 

antropométrica acoplada, 

visor em LCD digital, com 

capacidade para 200 kg, com 

divisões de pelo menos 100 g, 

pesagem imediata 

dispensando preaquecimento. 

Acabamento em tinta 

eletrostática. Tapete/piso em 

borracha antiderrapante. Pés 

reguláveis em borracha 

sintética e com seletor de 

voltagem de 110 e 220 v. 

Aferido pelo INMETRO. 

Garantia mínima de 01 (um) 

ano. Garantia mínima de 01 

(um) ano. Acompanha manual 

de instrução de uso em idioma 

português. Assistência Técnica 

do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não 

houver, a empresa vencedora 

deverá comprometer-se a 

realizar gratuitamente o 

translado dos equipamentos 

até o local da Assistência 

Técnica. 

 UND  3  R$        

1.318,03  

 R$             

3.954,09  

13 Banqueta giratória tipo mocho 

totalmente em aço inoxidável, 

altura regulável com apoio 

para os pés. Altura mínima de 

0,46 m X máxima de 0,61 m. 

Estofamento resistente e 

impermeável e com base 

rígida, revestimento em PVC e 

espuma de densidade 

controlada que permite 

limpeza e desinfecção. 

Garantia mínima de 01 (um) 

ano para defeitos de 

fabricação. 

 UND  3  R$            

454,71  

 R$             

1.364,13  

http://www.conims.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

www.conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 

14 Cadeira giratória Executiva 

com braços, tamanho médio, 

assento e encosto em 

compensado multilaminado de 

12 mm, com espuma injetada 

anatomicamente em 

densidade média (50 a 60 

kg/m3), com 45 a 50 mm de 

espessura. Revestimento do 

assento e encosto em tecido 

de alta resistência. 100% 

poliéster na cor azul-escuro e 

espessura mínimo de 1 mm. 

Bordas em PVC no contorno 

do estofado. Mecanismo tipo 

“back system”. Inclinação do 

encosto mediante 

acionamento de alavanca. 

Molas p/retorno automático do 

encosto e ajuste automático 

na frenagem do reclinador. 

Regulagem da altura do 

assento a gás, coluna central 

desmontável, fixada por 

encaixe cônico com rolamento 

axial de giro, esferas e 

arruelas de aço com coluna e 

mola a gás para regulagem de 

altura e amortecimento de 

impactos ao sentar, acionada 

por alavanca. Regulagem de 

altura do encosto para apoio 

lombar. Base giratória com 

capa de nylon na cor preta, 

com aranha de 5 hastes, 

apoiado sobre rodízios de 

duplo giro de nylon e com 

esferas de aço. Braços em 

poliuretano injetado, com 

alma de aço e regulagem 

vertical e horizontal. Fabricada 

em conformidade com as 

normas da ABNT. Medindo o 

encosto 35 cm de altura X 40 

cm (mínimo) e 55 cm 

(máximo) de largura, base 

giratória de 67 cm de assento 

X 46 cm de largura X 45 cm 

de profundidade - podendo ter 

variação de +/- 10%. 

Garantia mínima de 01 (um) 

ano. 

 UND  21  R$            

651,96  

 R$           

13.691,16  

15 Cadeira de Banho/Higiênica: 

na cor preta, em aço carbono, 

Pintura eletrostática epóxi, 

 UND  13  R$            

656,41  

 R$             

8.533,33  

http://www.conims.com.br/
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Apoio de pé retrátil, freios 

bilaterais, apoios de braços 

fixos, com capacidade de no 

mínimo 130 kg, com 

dimensões de no mínimo: 

Largura assento: 50 cm, 

Profundidade assento: 40 cm, 

Altura encosto: 40 cm, 

Largura total da cadeira: 55 

cm. 

16 Cadeira do Rodas dobrável em 

duplo x de Alumínio: pintura 

epóxi, Estofamento em nylon 

acolchoado, Almofada de 5cm 

de espessura em espuma de 

alta densidade incorporada ao 

assento; Apoios de braços 

escamoteáveis; Pedal 

removível com sistema 

“swingaway”; Rodas dianteiras 

de 6” maciças, com garfo de 

alumínio; Rodas traseiras de 

24” inflável com pneu anti furo 

e aro de impulso cromado; 

Sistema de desmontagem 

rápida “quick release” nas 

quatro rodas; com Freios 

bilaterais, com capacidade 

mínima de 120 kg. 

 UND  13  R$        

1.411,77  

 R$           

18.353,01  

17 Cadeira empilhável, 

confeccionada em tubo de aço 

oblongo, com encaixes laterais 

para transformar em 

longarina. Assento e encosto 

em polipropileno na cor preta. 

Peso suportado: 150 kg. 

Garantia 12 meses 

 UND  82  R$            

136,18  

 R$           

11.166,76  

18 Conjunto Odontológico: 

Cadeira Odontológica: Cadeira 

com movimentos de subida e 

descida do assento e do 

encosto, com volta a zero, 03 

programações de trabalho e 

04 intensidades de luz do 

refletor, acionados pelo pedal 

de comando que deve ser 

integrado à base da cadeira, 

braço direito e braço esquerdo 

em integral skin que impede a 

ocorrência de riscos 

superficiais, encosto de linhas 

arredondadas amplo e 

envolvente com curvatura 

anatômica e largura de 60 cm 

na região lombar, capacidade 

 UND  2  R$      

13.959,87  

 R$           

27.919,74  

http://www.conims.com.br/
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para atingir altura mínima de 

39 cm no assento, articulação 

central única entre assento e 

encosto para facilitar a 

limpeza do equipamento e 

encosto de cabeça articulado. 

Base da cadeira fabricada em 

chapa de aço maciça de no 

Mínimo 3/8 (polegadas) de 

espessura, sistema 

pantográfico de elevação, 

encosto e base do assento 

fabricados em chapas de aço, 

lâmina do encosto de cabeça 

polida e cromada e guias da 

lâmina fabricados em aço, 

todas as superfícies metálicas 

devem possuir banho de 

proteção contra oxidação e 

pintura lisa nas superfícies 

aparentes, sistema fuso de 

inclinação do encosto e 

elevação do assento, 

transformador de 12V para 

alimentação do refletor, relê 

de partida e fusível de 

proteção, estofamento em 

espuma de poliuretano 

revestido com PVC expandido 

lavável e sem costura, com 

opção de cores. Este 

equipamento deve ter garantia 

de 02 anos e assistência 

técnica autorizada do 

fabricante. EQUIPO 

ODONTOLÓGICO. Tipo cart, 

com base móvel sobre quatro 

rodízios, pedestal com linhas 

arredondadas, puxadores 

bilaterais, seleção automática 

das pontas controlada por um 

bloco de acionamento 

pneumático (sistema BAP), 

suporte de pontas e peça 

única e destacável que 

permita a higienização, alma 

estrutural em aço, corpo e 

capas em ABS. Deve possuir 

uma bandeja em alumínio 

anodizado, terminal para 

micromotor sem spray, 

terminal para alta rotação e 

seringa tríplice. As mangueiras 

devem ser tipo oblate lisa e 

flexível. REFLETOR 

ODONTOLÓGICO. Monofocal, 

http://www.conims.com.br/
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com 04 intensidades de luz, 

acionado no pedal de 

comando e acoplado ao braço 

vertical do equipo fixo a 

cadeira, dotado de cabeçote 

com puxador incorporado e 

espelho multifacetado com 

tratamento multicoating que 

produz luz fria uniformemente 

distribuída, temperatura de 

cor de 5500° kelvin aprox., 

campo de iluminação 8 x 

18cm à 80cm de distância 

com 20.000 Lux, , sistema de 

troca fácil da lâmpada (sem a 

utilização de ferramentas), 

protetor da lâmpada e espelho 

em policarbonato 

transparente, transformador 

com seleção de voltagem, 

braços com linhas 

arredondadas e pintura lisa. 

UNIDADE AUXILIAR. Acoplada 

à cadeira, com estrutura 

interna fabricada em alumínio 

com pintura lisa, bacia 

removível para desinfecção 

em cerâmica esmaltada com 

ralo separador de detritos, 

registro para acionamento da 

água da cuspideira, 01 

terminal para sucção em 

alumínio de superfície lisa com 

acionamento automático, 

suporte de pontas maciço em 

poliacetal com formas 

arredondadas, caixa de esgoto 

selada em PVC com respiro e 

abafador; separador de 

detritos conectado à 

mangueira de sucção com tela 

de aço inoxidável. MOCHO. 

Com sistema de elevação do 

assento e encosto, sendo os 

movimentos de subida e 

descida do assento acionados 

por uma alavanca com o 

movimento de descida 

impulsionado pelo peso do 

usuário e de subida por ação 

de uma mola. Ambos os 

movimentos devem ser 

amortecidos por um sistema 

de gás pressurizado, possuir 

uma alavanca, localizada 

abaixo do assento, para 

http://www.conims.com.br/
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regulagem da altura do 

assento. Deve possuir base 

com 05 rodízios de grande 

resistência estrutural, assento 

com conformação anatômica 

que se amolda ao contorno 

das pernas e encosto com 

estofamentos em poliuretano 

injetado e recobertos em PVC 

expandido sem costuras e 

lavável. ALTURA MÁXIMA DO 

ASSENTO: 550 mm / ALTURA 

MÍNIMA DO ASSENTO: 450 

mm / DIÂMETRO DO 

ASSENTO: 360 mm. Caneta 

de alta rotação com 420000 

rpm, com corpo em alumínio 

anodizado, com canais 

arredondados de pega, 

sistema de conexão de dois 

furos, refrigeração de spray 

triplo, rolamentos em 

cerâmica apoiados em anéis 

de borracha sintética, sistema 

F.G. de troca de broca, baixo 

nível de ruído, baixo consumo 

de ar (aprox.35 litros/min), 

pressão de trabalho 30 PSI, 

alto torque e esterilizável em 

autoclave. Deve acompanhar 

a caneta: 01 lata de óleo 

lubrificante, 01 agulha para 

limpeza do spray, 01 

guarnição de borracha reserva 

e 01 saca broca. Informo que 

este equipamento deve ser do 

mesmo fabricante da cadeira 

odontológica, para melhor 

funcionamento do conjunto. 

Este equipamento deve ter 

garantia mínima de 02 anos e 

assistência técnica autorizada 

fabricante. Garantia Mínima 

12 meses 

19 Cama Hospitalar 1 

movimento: Estrutura em aço 

carbono 1,20 mm, perfilado 

em ‘U’ 50x25x2,65 mm 

Estrado de chapa de aço 1,20 

mm, espessura de 0,6 mm, 

em estrutura de cantoneira 

1”x1/8” Base do terceiro 

movimento em aço carbono 

metalon 30x50x1,20mm 

Grade com estrutura em tubo 

 UND  3  R$        

1.649,70  

 R$             

4.949,10  

http://www.conims.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

www.conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 

de aço carbono ¾”x1,20 mm 

Tratamento antiferruginoso, 

Dimensões Totais do leito: 

0,90x1,90 cm Altura do chão 

até o leito: 45 cm Largura 

Grades laterais: 123 cm Altura 

das grades laterais até o leito: 

35,5 cm Capacidade de no 

mínimo 130 kg. Acabamento 

em pintura eletrostática. 

20 Cama de exame ginecológico 

tipo divã, com estrutura em 

madeira com espessura 

mínima de 15 mm, MDF de 

fabricante certificado, 

revestido em laminado 

decorativo, na cor bege. 

Deverá possuir duas (2) 

gavetas e uma (1) porta em 

cada lado, uma (1) porta 

central com uma prateleira 

interna. Os puxadores deverão 

ser metal e cromados. O 

revestimento interno do móvel 

deverá ser do mesmo material 

da parte externa. As gavetas 

deverão ser deslizantes, 

através de corrediças 

telescópicas. As dobradiças 

deverão ser 35 mm. O leito 

deverá ser estofado, revestido 

em courvin marrom, sendo as 

partes anterior e posterior do 

leito ajustável através de 

cremalheiras duplas, unidas 

entre si, fabricadas em aço 

inoxidável, com no mínimo 

quatro (4) posições. O móvel 

deverá vir acompanhado de 

um par de perneiras 

anatômicas, em poliuretano 

injetado, que permitam ajuste 

de altura e com mobilidade 

ântero-posterior. A fixação 

desta haste deverá ser feita 

através de uma estrutura com 

no mínimo 14 X 5,5 cm. 

Deverá possuir gaveta para 

escoamento de líquidos, em 

aço inox e puxador em inox. A 

gaveta deverá possuir o 

mesmo tamanho da abertura 

feito no móvel para a mesma, 

não podendo ficar espaço para 

acúmulo de sujeiras. A gaveta 

 UND  1  R$        

1.725,01  

 R$             

1.725,01  

http://www.conims.com.br/
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fechada não poderá ficar mais 

do que 2 cm internamente ao 

móvel. Dimensões do móvel 

(variação permitida 5%): 

Comprimento 1,85 m; largura 

0,64 m; altura 0,76 m. 

Dimensões do estofamento 

(variação permitida 5%): 

Comprimento 1,85 m; largura 

0,64 m; altura na cabeceira 

0,15 m e nos pés e parte 

central 0,10 m. O 

revestimento estofado deverá 

apresentar espuma com 

densidade 28, revestida em 

courvin soft 8 marrom. A 

marca do fabricante deverá vir 

gravada na maca ou em 

plaqueta metálica fixada de 

forma resistente na cama. 

Garantia de 1(um) ano. 

Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT. 

21 Cardiotocógrafo portátil, com 

alça, ou maleta para 

monitoração ANVISA-MS 

simultânea das condições 

fetais por medidas e registros 

simultâneos do batimento 

cardíaco fetal (FHR) com no 

mínimo 50 a 210 bpm, do 

movimento fetal (FM) e das 

contrações uterinas maternas 

(atividade uterina - AU), 

dados que auxiliam a análise 

das condições de higidez do 

feto durante a gestação e 

trabalho de parto de feto 

único e de gemelar.  A 

captação das atividades 

cardíacas fetais deve ser não 

invasiva, portanto, realizada 

através de dois transdutores 

externos baseados no efeito 

Doppler. A atividade uterina 

da mesma maneira deve ser 

mensurada através do 

tocodinamômetro externo. 

Deve possuir sistema de 

detecção automática de 

movimentação fetal 

(actograma) e por indicação 

da gestante, através de 

marcador de eventos de 

 UND  1  R$      

21.937,66  

 R$           

21.937,66  

http://www.conims.com.br/
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acionamento voluntário. O 

aparelho deve possuir tela (s) 

ou display que mostrem em 

tempo real os eventos e onde 

se observa a (s) frequência (s) 

cardíaca (s) fetais (em caso de 

gemelar) e a atividade 

uterina, dispor de sistema de 

correlação automática 

instantânea, ajuste para os 

níveis de taquicardia e 

bradicardia, ajuste do volume 

do batimento cardíaco fetal, 

alarmes diferenciados para 

taquicardia e bradicardia. 

Todos os dados devem ser 

registrados em papel através 

de impressora térmica ou a 

tinta, acoplada ou justaposta 

ao aparelho, de forma gráfica 

padronizada 

internacionalmente, que 

permita registros em dois 

canais (FHR, FM + AU), com 

registro automático de no 

mínimo: data hora, minuto, 

modo de medida e pontos de 

movimento feta I. Com 

controle de velocidade do 

papel de impressão em 3 

velocidades reguláveis (10, 20 

e 30 mm/min). Dispor de 

tensão de alimentação bivolt 

automática 127/220 V. 

Registro na ANVISA-MS. O 

fornecedor deverá oferecer o 

treinamento/aplicação do 

equipamento. Assistência 

técnica comprovada no Estado 

do Paraná, para manutenção 

preventiva e corretiva, 

garantido assim o 

funcionamento do 

equipamento. Manual 

operacional e técnico em 

português, contendo os 

diagramas esquemáticos 

eletrônicos. Garantia mínima 

de 24 meses contra defeitos 

de fabricação e de peças de 

reposição. Devem acompanhar 

os seguintes acessórios: 01 

(um) transdutor para 

tocografia; 02 (dois) 

transdutores US para gêmeos; 

03 (três) faixas abdominais 

http://www.conims.com.br/
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para fixação de transdutores; 

01 (um) botão pulsador de 

marcação de eventos; 01 

(um) no-break que possibilite 

o pleno funcionamento do 

equipamento por no mínimo 

30 minutos; 02 (dois) papéis 

térmicos; 02 (dois) tubos de 

gel não salínico. 

22 Carro de emergência: 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. 

 UND  1  R$        

1.086,93  

 R$             

1.086,93  

23 Conjunto portátil para 

oxigenoterapia contendo: 

cilindro metálico para 

acondicionamento de oxigênio 

medicinal, com capacidade 

hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, 

tipo G. Dotado de válvula de 

segurança para enchimento e 

abertura, conexão padrão 

standard; Deve ser fornecido 

regulador de pressão 

adaptado a manômetro de 

carga e regulagem de 

pressão, além de fluxômetro, 

com régua graduada e 

acionamento por válvula 

Montado em suporte próprio, 

que permita transporte e 

adequada fixação ao solo e 

estabilização durante o 

transporte. 

 UND  1  R$        

1.094,56  

 R$             

1.094,56  

http://www.conims.com.br/
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24 Consultório Odontológico, 

sendo, conjunto de 

equipamentos compatíveis e 

produzidos pelo mesmo 

fabricante, composto pelos 

componentes abaixo 

relacionados: Cadeira 

Odontológica. Estrutura 

fabricada em aço. Tratamento 

anticorrosivo. Pintura epóxi ou 

eletrostática lisa. Estabilidade 

estática e dinâmica em todas 

as posições de uso na sua 

capacidade máxima. Base c/ 

proteção em borracha ou 

material similar. Revestimento 

do estofamento em material 

PVC laminado, sem costuras, 

na cor verde clara. Proteção 

plástica p/ os pés do paciente. 

Braço da cadeira c/ formato e 

fixação que facilitem o acesso 

do paciente. Encosto da 

cabeça articulável, c/ 

movimento longitudinal. 

Acionamento através de 

comandos elétricos c/ 

atuadores hidráulicos ou 

motorredutores. Controle de 

pé (pedal) p/ os movimentos 

de subida e descida do 

assento e do encosto. 

Alimentação elétrica 110 ou 

220 v (60 Hz), de acordo c/ a 

rede local do município de 

entrega. Resistência de carga 

mínima de aproximada 140   

Kg.   Fornecimento de   

plantas baixas e   outras 

necessárias p/ a perfeita 

instalação do equipamento, c/ 

todas as informações sobre 

alimentações elétricas, 

hidráulicas e pneumáticas. 

 UND  1  R$      

16.165,84  

 R$           

16.165,84  

25 Microcomputador 

Intermediário para uso 

corporativo com as seguintes 

características mínimas: 

Memória RAM de 8 GB, 240 

GB SSD, Sistema Operacional 

MS Windows 10, processador 

no equipamento ofertado 

deverá atingir um índice 

médio de desempenho de 

7.200 pontos ou superior, no 

 UND  18  R$        

4.273,47  

 R$           

76.922,46  

http://www.conims.com.br/
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´Passmark CPU Mark´ obtido 

em consulta ao sítio de 

referência 

http://www.cpubenchmark.net 

(Gráfico de Referência: High 

End CPU Chart), Possuir, no 

mínimo, 4 núcleos reais de 

processamento e 4 threads;  

Velocidade mínima nominal do 

relógio (clock) de 3.2 GHz por 

núcleo -  Memória cache de, 

no mínimo, 5 MB; entradas 

HDMI ( mínimo 02), entrada 

USB ( mínimo 4);  Monitor de 

vídeo com tecnologia LED, de 

tamanho de tela mínimo de 

21,5 polegadas e altura 

regulável; voltagem: Bivolt;  

Deve acompanhar o produto: 

manuais em língua 

Portuguesa, cabo de energia, 

cabo VGA, cabo HDMI, Kit 

Teclado e Mouse USB Padrão 

ABNT II Brasil , garantia de 12 

meses.  

26 Compressor Odontológico: 10 

pés, isento de óleo, garantido 

total qualidade de ar, sem 

impurezas, conferindo um 

campo de trabalho otimizado 

ao CD, Protetor térmico, que 

desliga automaticamente caso 

de superaquecimento, 

Reservatório de 100litros. 

Pressão de trabalho 

aproximadamente de 100 a 

140psi, tensão 220/110; 

Potência motor 2HP; nível de 

ruído até 75 dB a 1m de 

distância. Garantia Mínima 12 

meses. 

 UND  1  R$        

3.049,99  

 R$             

3.049,99  

27 Detector de batimentos 

cardíaco fetal - Modelo 

portátil, alimentado por 

bateria 9 v, que permita 

guarda do cristal. Deverá 

estar acondicionado em estojo 

de couro, e que permita 

facilidade de troca da bateria. 

Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas 

medidas poderão sofrer 

variação de ± 10 %. Deverá 

trazer a marca do fabricante e 

lote de fabricação gravada no 

aparelho. Garantia mínima de 

 UND  3  R$            

745,29  

 R$             

2.235,87  

http://www.conims.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

www.conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 

01 ano. Apresentar Catálogo e 

Manual em português, registro 

no MS/ANVISA, Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação. 

Comprovar assistência técnica 

no Estado do Paraná. 

28 Detector Fetal: equipamento 

para uso obstétrico, não 

invasivo, destinado para 

diagnóstico de gravidez 

múltipla ou morte fetal, 

localização da placenta, 

determinação da vida fetal a 

partir da 10° semana de 

gestação aproximadamente e 

avaliação do batimento cardio-

fetal durante o trabalho de 

parto e o bem-estar do feto no 

pré- parto. Equipamento do 

tipo: digital e portátil. Possuir 

botão liga/desliga. Montado 

em caixa de material de alta 

resistência para suportar 

pequenos e médios impactos. 

Método por ultrassom. Display 

digital em LCD para indicação 

da frequência cardíaca fetal 

em batimentos por minuto 

(bpm). Possuir função de 

desligamento automático 

temporizado. Com controles 

de volume e tonalidade para 

filtragem de ruídos 

indesejáveis. Faixa mínima 

para detecção cardíaca fetal: 

50 a 240 bpm, com precisão e 

resolução de 1 bpm. 

Transdutor com frequência de 

operação entre 2,0 e 2,5 MHz 

(± 10 °Á)). Alto falante 

embutido. Saída para 

transdutor e fone de ouvido. 

Com suporte para alojar o 

transdutor acústico. Tensão 

nominal de 127 V e frequência 

de 60 Hz, ou bivolt 

automático. Possuir bateria 

interna recarregável, com 

autonomia mínima de 120 

minutos. Peso total igual ou 

inferior a 1,5 Kg. Acompanhar 

transdutor (categoria IPX1) 

com cabo de no mínimo 01 

(um) metro, com frequência 

compatível ao equipamento; 

 UND  1  R$            

750,06  

 R$                 

750,06  

http://www.conims.com.br/
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acompanhar fone de ouvido 

para ausculta individual; 

acompanhar tubo com gel; 

acompanhar carregador de 

bateria (se aplicável); 

Fornecimento de todos os 

cabos, conectores, acessórios, 

indispensáveis ao 

funcionamento solicitado. 

Garantia de 02 anos do 

equipamento contra defeitos 

de fabricação, técnico da 

empresa para demonstração e 

instalação do equipamento, 

assim como treinamento do 

pessoal, na entrega do 

aparelho. Assistência técnica 

estabelecida no Estado do 

Paraná. Deve acompanhar 

todos os acessórios para 

perfeito funcionamento. 

29 Escada clínica com dois 

degraus todo em aço inox ou 

aço com revestimento 

anticorrosivo de cor branca, 

reforçada, com degraus 

revestidos em borracha 

antiderrapante, pés com 

ponteiras em borracha. 

Garantia mínima de 12 meses. 

 UND  12  R$            

262,44  

 R$             

3.149,28  

30 Eletrocardiógrafo digital 

destinado ao uso com 

computadores portáteis ou de 

mesa. Executar a aquisição 

simultânea de 12 derivações e 

imprimir o traçado de ECG em 

vários formatos via 

impressora do PC; Possuir 

banco de dados dos pacientes 

e exames realizados; O 

APARELHO DE ECG É 

EXTERNO AO MICRO - A 

conexão do módulo ao 

computador é tipo USB; - A 

alimentação do módulo feita 

pela porta USB elimina o uso 

de pilhas, baterias ou rede 

elétrica; - A impressão do ECG 

é feita em impressoras 

convencionais durante ou após 

o exame; - Deve ser portátil, 

ágil e de fácil manuseio; Deve     

acompanhar     programa    

(software)     que     

possibilita:  - Monitorização do 

 UND  1  R$      

11.063,49  

 R$           

11.063,49  

http://www.conims.com.br/
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ECG em tempo real; - Leitura 

do ECG em tempo real; - 

Medidas rápidas e eficientes 

através de cursores 

eletrônicos; - Impressão de 12 

derivações, simultâneas, em 

vários formatos; - Programa 

de rápida instalação e fácil 

utilização, podendo inclusive 

ser instalado sem custo 

adicional nos PC`s de outros 

profissionais, para troca de 

informações e laudos; - O 

programa deve possibilitar 

efetuar o ECG e gravá-lo no 

HD do computador com a 

identificação do paciente e a 

data do exame. - Deve ser 

possível ainda enviar os 

laudos pela internet para 

serem analisados à distância. 

- O software deve ser 

compatível com as versões do 

WINDOWS 10. - Funcionar 

com notebook, netbook, 

desktop ligados em rede ou 

não. Atender a norma NBR 

IEC 60601-2-51 e possuir 

registro na ANVISA. 

31 Foco Auxiliar - Luminária 

flexível com lâmpada, 

estrutura em tubo redondo de 

1” X 1,20 mm. Com anel de 

fixação, haste flexível e 

cromada, pés em ferro 

fundido, acabamento em 

pintura epóxi, altura 

aproximada de 1,10 cm e 

máximo de 1,60 cm. O fio de 

alimentação elétrica deve ter 

no mínimo 1,30 m. 

Acompanha lâmpada de 110 

v. Garantia de 1(um) ano. 

Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, 

Apresentar Registro no 

MS/ANVISA. Registro MS/ 

ANVISA. 

 UND  2  R$            

568,50  

 R$             

1.137,00  

32 Gerador De Alta Frequência 

De Equipamentos De Cirurgia 

CAF Cautério Diatermia 

Cirúrgica Eletro cautério 

Bipolar Máquina Cauterização 

Cirúrgica; • Kit elétrodos CAF; 

 UND  2  R$        

5.611,52  

 R$           

11.223,04  

http://www.conims.com.br/
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• Alças para CAF - indicado 

para diversos tipos de 

pequenas cirurgias/ 

procedimentos. 

33 Impressora Multifuncional 

Laser/led Monocromática; 

Velocidade nominal de 

impressão mínima de 15 ppm 

A4; Resolução mínima de 600 

X 600 dpi; Com no mínimo 

256 (quinhentos e doze) 

Mbytes de memória 

Compatível com Adobe Post 

Script nível 3 e emulação PCL 

6 ou superior; Gramatura de 

papel de 75 a 90g/m2; 

Interface Ethernet 

10/100/1000 Base T interna, 

do próprio fabricante; 

Dispositivo de entrada de 

papel para no mínimo 50 

folhas; Possibilidade de utilizar 

papéis nos tamanhos A4, 

Carta e Ofício; A impressora 

deverá ser compatível e vir 

acompanhada de driver de 

instalação para ambiente 

operacional Windows 7 (32 e 

64bits), e versões Windows 

mais modernas, Windows 

2008 Server, Windows 2012 

Server; Deverá suportar 

protocolos de comunicação 

TCP/IP; Compatibilidade com 

o software de gerenciamento 

de rede com recursos de 

gerenciamento de impressão, 

impressoras de rede, 

dispositivos e gerenciamento 

remoto de impressoras; 

Módulo Scanner Resolução 

mínima de 600 X 600 dpi; 

Formato de saída TIFF, JPEG, 

PDF/A e PDF; Alimentação 

através de folhas soltas; 

Capacidade de alimentação 

automática, 12 meses de 

garantia do fabricante. 

 UND  3  R$        

2.265,95  

 R$             

6.797,85  

34 Lanterna Clínica para Exames 

com Lâmpada de halogênio, 

iluminação mais clara para 

destacar a cor real do tecido, 

construída em estrutura 

metálica, alimentada por duas 

pilhas AAA (palito), protetor 

 UND  5  R$              

74,71  

 R$                 

373,55  

http://www.conims.com.br/
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para lâmpada e ajuste de 

foco, botão liga/desliga. 

Medida: 14 cm de 

comprimento. 

35 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA 

ÓPTICA: Descrição básica 

Dispositivo médico-hospitalar 

utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal. 

Especificações técnicas 

mínimas: Conjunto de 

laringoscópio com cabo em 

metal recartilhado e 

alimentação através de pilhas 

tipo C. Lâmpada de LED com 

vida útil aproximada de 

50.000 horas, que proporcione 

maior luminosidade. Lâminas 

em aço inoxidável com 

transmissão de luz por fibra 

óptica. Deverá acompanhar 

quatro lâminas, modelo 

Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 

4, e quatro lâminas modelo 

Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. 

Todas as lâminas deverão ser 

isentas de pontos de soldas e 

autoclaváveis. As lâminas e os 

cabos devem possuir sistema 

codificado verde compatível 

com laringoscópios de fibra 

óptica padrão internacional. 

Deve acompanhar um estojo 

para acondicionar o conjunto, 

duas lâmpadas sobressalentes 

e manual de instruções em 

português. 

 UND  1  R$        

1.913,16  

 R$             

1.913,16  

36 Mesa auxiliar para material 

ginecológico com tampa e 

prateleira em chapa de aço 

inox 20 de acabamento polido, 

pés em tubo de 1 x 1,20 mm, 

pés providos de rodas 

giratórias de 3” de diâmetro 

com aro de rodas de 

polietileno, extremidades sem 

arestas. Fixação da prateleira    

seja    por     solda    com    

acabamento    liso.   Medindo 

aproximadamente 0,40 x 0,60 

X 0,80 m. Garantia de 1(um) 

ano. Fabricado de acordo   

com Padrões   internacionais   

de Qualidade, Normas da 

ABNT, Apresentar Registro no 

 UND  2  R$            

683,04  

 R$             

1.366,08  

http://www.conims.com.br/
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MS/ANVISA. 

37 Mesa com tampo 

confeccionado em madeira 

aglomerada de alta resistência 

e 25 mm de espessura, 

revestimento com sistema 

postforming 180º. Painel 

frontal confeccionado em 

madeira aglomerada de 15 

mm de espessura, 

revestimento laminado 

melamínico de alta resistência, 

dupla face, baixa pressão. 

Coluna estrutural com 

passagem de acabamento 

confeccionada em chapa de 

aço, com tratamento 

antiferrugem e acabamento 

em pintura epóxi. 

Acabamentos arredondados. 

Com 02 gavetas com chave.  

Garantia de 1 (um) ano. 

 UND  2  R$            

419,22  

 R$                 

838,44  

38 Mesa com tampo em 

compensado, com espessura 

de 25 mm, revestido nas duas 

faces em laminado melamínico 

na cor branca, com bordas em 

PVC preta. Superfícies lisas, 

duradoras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Com dimensões 

de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, 

com pés em aço cromado 

resistente à ferrugem. 

Acabamentos arredondados. 

Garantia de 1 (um) ano. 

 UND  1  R$            

409,49  

 R$                 

409,49  

39 Mesa de exames clínicos com 

estrutura tubular metálica 

esmaltada na cor branca 

(pintura epóxi ou 

eletrostática), leito acolchoado 

em espuma de poliuretano de 

1ª qualidade, revestido em 

courvin, na cor azul, cabeceira 

reclinável manualmente 

através de cremalheira, pés 

com ponteira de borracha. 

Acompanha suporte para 

lençol de papel de 50 mm. 

Dimensões aproximadas de 

1,85 m de comprimento X 

0,50 m de largura X 0,80 de 

altura. Garantia de 1(um) ano. 

Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, 

 UND  2  R$            

861,28  

 R$             

1.722,56  

http://www.conims.com.br/
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Apresentar Registro no 

MS/ANVISA. 

40 Mesa de reunião retangular c/ 

tampo em madeira 

aglomerada c/ 25 mm de 

espessura, revestida em 

laminado melamínico na cor 

branca, c/ bordas em PVC. 

Superfícies lisas, duradoras e 

de fácil limpeza e desinfecção. 

Painel frontal em madeira 

aglomerada. Pés em tubo de 

aço ABNT 1010/1020, e seção 

c/ reforço lateral paralelo em 

tubo de aço ABNT 1010/1020, 

c/ pintura eletrostática em 

epóxi pó. Ponteiras de 

acabamento na cor preta. 

Niveladores c/ eixo de aço 

rosqueável. Partes metálicas, 

c/ tratamento anticorrosivo e 

antiferruginoso c/ pintura 

eletrostática em epóxi pó na 

cor preto fosco. Med: 200 x 

110 cm. Acabamentos 

arredondados. Garantia de 1 

(um) ano. ABNT Mesa de 

Trabalho – Formato em "L” 

(medida - 1,20 x 1,20). 

Tampo confeccionado em 

madeira aglomerada de alta 

resistência e 25 mm de 

espessura, revestimento com 

sistema postforming 180º. 

Painel frontal confeccionado 

em madeira aglomerada de 15 

mm de espessura, 

revestimento laminado 

melamínico de alta resistência, 

dupla face, baixa pressão. 

Coluna central em chapa 

metálica, base inferior em 

tubo oblongo e acabamento 

em ponteira de PVC, sapatas 

niveladoras injetadas em 

nylon e base superior em 

chapa de aço com tratamento 

antiferruginoso e acabamento 

arredondado em pintura 

epóxi-pó da cor da mesa, 

Superfícies lisas, duradoras e 

de fácil limpeza e desinfecção. 

COR: argila. Calhas para 

passagem de fios medindo 

1,20 X 1,20 de altura X 0,74 

 UND  2  R$            

668,61  

 R$             

1.337,22  
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cm - podendo ter variação de 

+/- 10%. Garantia de 1 (um) 

ano. 

41 Micromotor Intra com 

refrigeração; spray externo 

através de mangueira 

siliconada. Confeccionado em 

alumínio anodizado, o que 

possibilita leveza e excelente 

acabamento superficial, 

facilitando a assepsia e 

desinfecção. Sistema intra de 

encaixe rápido, permitindo o 

giro de 360° das peças 

acopladas. Conexão tipo 

borden (universal 2 furos); 

velocidade (rotação) de 3.000 

a 20.000 rpm. Possui anel 

giratório acoplado ao corpo 

que permite a reversão da 

rotação, baixo nível de ruído; 

autoclavável até 135°C por 

mais de 1000 ciclos. 

Especificações: Spray: Com 

spray externo ao corpo. 

Conexão: INTRA. Velocidade: 

3.000 a 20.000 rpm, com 

reversão. Pressão Ar: 60 a 80 

(PSI.) Consumo de ar: 65 

(L/min). Razão de 

Transmissão de velocidade: 

1:1. Autoclavável: 135°C, 

Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. 

Registro ANVISA e assistência 

técnica em todo Estado do 

Paraná. 

 UND  2  R$            

606,90  

 R$             

1.213,80  

42 Mocho Odontológico de 

Elevação do assento a gás 

através de alavanca na base 

do assento. Altura regulável. 

Encosto regulável com ajuste 

de aproximação. Base com 5 

rodízios. Estofamento 

resistente e com base rígida. 

Revestimento em PVC sem 

costura. Espuma de densidade 

controlada. Garantia de 1 

(um) ano. 

 UND  7  R$            

451,76  

 R$             

3.162,32  

43 Motor endodôntico rotatório: 

com funcionamento tanto a 

bateria quanto a eletricidade, 

acompanham contra-ângulo 

redutor de 16:1, com controle 

de torque, ajuste de 

velocidade e torque, controle 

 UND  1  R$        

6.435,69  

 R$             

6.435,69  

http://www.conims.com.br/
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reverso automático. Registro 

ANVISA. 

44 Muleta Canadense adulto fixa: 

na cor preta,em aluminio com 

regulagem de altura, com 

capacidade minina de 130 kg, 

altura entre 1,00 e 1,30 m. 

Parte metálica: alumínio. 

Braçadeira e punho: 

polipropileno. Ponteira: 

borracha. 

PAR 10  R$            

114,23  

 R$             

1.142,30  

45 Negatoscópio: equipamento 

utilizado para a visualização 

de radiografias. Negatoscópio 

de 01 corpo, construído em 

aço inoxidável ou chapa de 

aço inoxidável com pintura 

eletrostática em epóxi, com 

suporte para fixação em 

parede. O painel é de acrílico 

fosco, com presilhas para 

fixação do filme. A carcaça 

deverá ter aterramento. 

Utilização de lâmpadas 

fluorescentes com tensão de 

alimentação   bivolt manual e 

frequência de alimentação de 

60 Hz. Deverá possuir chave 

liga-desliga para acionamento 

das lâmpadas. O    

equipamento    deverá    

atender     as    normas     da    

ANVISA principalmente a 

portaria 453/98. Apresentar 

Registro no MS/ANVISA e 

Manual e Catálogo em 

português. Assistência Técnica 

do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não 

houver, a empresa vencedora 

deverá comprometer-se a 

realizar gratuitamente o 

translado dos equipamentos 

até o local da Assistência 

Técnica. 

 UND  5  R$            

593,51  

 R$             

2.967,55  

46 Oftalmoscópio com Lâmpada: 

Mínimo de 2.5 V, Xenon 

Halógena ou LED, 

acompanhado de 02 

lâmpadas; Seleção mínima de 

6 aberturas com filtro livre de 

vermelho (utilizável em 

qualquer abertura); Filtro 

Polarizador para eliminação de 

reflexo Mínimo de 20 lentes 

 UND  3  R$        

1.342,72  

 R$             

4.028,16  

http://www.conims.com.br/
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para ajustes de dioptrias; 

Faixa mínima de dioptrias: -25 

a +22; Marcador de dioptrias 

iluminado; Saída de luz e 

abertura selada à prova de 

poeiras e sujeiras; Borracha 

de proteção para evitar riscos 

na lente; Cabeça em ABS 

resistente a impactos; Clipe 

de bolso e interruptor 

liga/desliga integrado ao cabo; 

Cabo metálico; Alimentação 

através de pilhas alcalinas e 

ou bateria recarregável, em 

caso de bateria recarregável 

deve acompanhar 

recarregador  de bateria; 

Estojo macio ou rígido; 

Garantia mínima de 01 ano; 

Manual de instruções em 

Português; Apresentar registro 

na ANVISA. 

47 Otoscópio: equipamento para 

exame visual do ouvido.  

Otoscópio em fibra óptica em 

material de alta resistência. 

Lâmpada Halógena, lente de 

aumento de 2.5x e 05 

espéculos permanentes de 

plástico com diâmetros 

aproximados: 2,5mm-3,0mm-

3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. 

Possuir regulador de alta e 

baixa luminosidade e encaixe 

para visor sobressalente. 

Possuir cabo em aço 

inoxidável. Possuir visor 

articulado ao cabeçote e 

móvel. Acompanhar lâmpada 

e visor sobressalente. 

Apresentar cabo em aço 

inoxidável de tamanho médio 

para pilhas. Possuir lupa 

redonda. Possuir controle de 

intensidade de luz desejável. 

Alimentação por pilhas médias 

comuns. Acompanha estojo 

reforçado para 

acondicionamento e 

transporte, contendo: 

Lâmpada e visor sobressalente 

e 05 (cinco) espéculos 

permanentes de plástico. 

Garantia de 1 ano. Apresentar 

Registro no MS/ANVISA, 

 UND  4  R$            

995,31  

 R$             

3.981,24  

http://www.conims.com.br/
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Manual e Catálogo em 

português.  Assistência 

Técnica do equipamento 

deverá ser no Estado do 

Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar 

gratuitamente o translado dos 

equipamentos até o local da 

Assistência Técnica. 

48 Oxímetro de pulso e de mesa 

com tela de cristal líquido e 

capaz de ser utilizado em 

qualquer ambiente, com 

baterias recarregáveis que 

duram até 8 h, tela com curva 

pletismográfica, sensor para 

utilização em pacientes 

adultos, pediátricos e 

neonatais. Deve possuir 

gráfico de barras das últimas 

24 h, deve funcionar 

em110/220 automaticamente. 

Bateria interna, recarregável, 

com autonomia mínima de 3 

h, peso inferior a 3 kg Além 

dos acessórios obrigatórios 

fornecer para cada 

equipamento 2 sensores - 

adulto de dedo, 01 sensor - 

pediátrico de dedo. Limites de 

leitura e alarmes mínimos: 

ALARMES: limites ajustáveis e 

automáticos para SpO2 e 

pulso, máximos e minemos. 

Áudio: Volume ajustável, 2 

minutos de silencioso ou 

desligado. Visual: Valores de 

Spo2 e pulso, e barra de 

alerta piscarão indicando que 

algum alarme foi 

ultrapassado. PULSO: faixa 

30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm 

RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE 

MÉDIA: 8 segundos 

SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% 

PRECISÃO:  2% RESOLUÇÃO:  

1% TEMPO DE MÉDIA: 8 

segundos. ÁUDIO: os alarmes 

e pulso deverão possuir 

tonalidade variável com a 

mudança no valor da 

saturação> TELA: Tipo 

monocromática de catodo frio. 

Tamanho da tela: 32 mm x 27 

 UND  1  R$        

3.939,03  

 R$             

3.939,03  
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mm (altura x largura) Curva 

pletismográfica: cristal líquido. 

POSSUIR REGISTRO NA 

ANVISA. 

49 Oxímetro de pulso portátil, 

avançado, pequeno e versátil, 

projetado para avaliar com 

precisão a saturação de 

oxigênio e a frequência 

cardíaca. Características e 

Funcionalidades: Simples - 

Fácil de operar compacto - 

pesa apenas 215 gr. Flexível - 

Funciona com baterias tipo AA 

ou energia AC (Opcional 

vendido separadamente). 

Poderoso - memória de 72 

horas para armazenamento de 

dados. Eficiente - Opera 60 

horas com pilhas AA. < p 

align="justify">Versatilidade - 

combinou tecnologia e 

algoritmos avançados 

baseados em anos de 

experiência, para oferecer 

uma variedade de funções em 

suas equipes. Especificações 

Oxímetro: Limite de saturação 

de oxigênio (% Sp02) 0% a 

100% Limite de frequência 

cardíaca de 18 a 300 

batimentos por minuto. 

Indicadores: Qualidade do 

pulso: LED tricolor Indicador 

de alarme: LED tricolor 

Silêncio de Alarmes: LED 

amarelo Display numérico: 

LED com 3 dígitos e 7 

segmentos, vermelho 

Indicador de carga baixa: LED 

amarelo. Precisão: Saturação 

arterial de oxigênio: (% Sp02) 

(± 1 S.D.)b Sem movimento: 

Adultos, pediátricos 70 - 

100% ± 2 dígitos Recém- 

nascidos 70 - 100% ± 3 

dígitos Em movimento: 

Adultos, pediátricos 70  -  

100%  ±  3  dígitos  Neonatos  

70  -  100%  ±  4  dígitos 

Baixa Perfusão: Adultos, 

Pediátricos 70 - 100% ± 3 

dígitos Neonatos 70 - 100% ± 

4 dígitos Frequência cardíaca: 

Sem movimento: 18 - 300 

 UND  4  R$        

2.463,99  

 R$           

9.855,96  
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lpm ± 3 dígitos Em 

movimento: 40 - 240 lpm ± 5 

dígitos Perfusão Baixa: 20 - 

250 lpm ± 3 dígitos 

Temperatura: Funcionamento 

de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 

50 ° C) Durante o 

armazenamento ou transporte 

-22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 

50 ° C) Umidade: Operando 

10% a 90% sem condensação 

Durante o armazenamento ou 

transporte 10% a 95% sem 

condensação Altitude: 

Operando em altitude Até 

40.000 pés (12.000 metros) 

Pressão Hiperbárica Até 4 

atmosferas Opções de 

alimentação: 4 pilhas alcalinas 

AA de 1,5 V (6 horas) 

Assistência técnica: Fornecer 

assistência técnica 

especializada com laboratório 

próprio e equipe qualificada. 

50 Poltrona reclinável com 

banqueta para repouso com 

estrutura em tubos de aço de 

25x 25 x 1,20 mm 

esmaltados. Assento e 

encosto, apoio dos braços e 

banqueta estofados com 

espuma de látex de alta 

densidade de qualidade 

comprovada, sendo toda a 

estrutura externa da poltrona 

revestida em courvin lavável 

na cor azul. Encosto reclinável 

(mínimo de 03 posições) até 

175º, com fixação nas costas 

por meio de borboleta. Pés 

com ponteira de borracha. 

Pintura epóxi ou eletrostática 

na cor branca. Acabamento 

Dimensões aproximadas da 

cadeira 0,45 m de altura 

(chão x assento) X 65 cm 

altura do encosto X 0,50 m 

largura. Dimensões 

aproximadas da banqueta de 

0,35 m de altura X 0,55 cm de 

comprimento. Garantia de 1 

(um) ano. 

 UND  9  R$        

1.435,11  

 R$           

12.915,99  

51 Régua Antropométrica - 

Equipamento portátil, 

compacto, para medição de 

 UND  3  R$            

309,20  

 R$                 

927,60  
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comprimento de indivíduos em 

posição horizontal (deitada). 

Confeccionado em acrílico, 

e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou 

lona plástica, resistente à 

abrasão, que não absorva a 

umidade e que possibilite a 

higienização sem deterioração 

da escala de medição. Escala 

numerada a cada centímetro, 

com faixa de indicação de 30 

cm a 1,0 m. Garantia de 1 

(um) ano. 

52 Seladora: Suporte para papel 

grau cirúrgico, ajuste da 

temperatura de selagem, 

braço de selagem com trava. 

Indicador luminoso on/off. 

Apoio anterior removível. 

Trilho de corte duplo (dois 

lados). Cortador de papel tipo 

trilho que corta em ambos os 

sentidos. Alimentação: 127V. 

Frequência: 50/60 Hz. 

Potência 570/460W. 

Dimensões aproximadas do 

produto: 238x470x390mm. 

Peso líquido: 6,4 Kg. Peso 

bruto: 8,26 Kg. Garantia de 

12 meses 

 UND  3  R$        

1.356,61  

 R$             

4.069,83  

53 Sistema de iluminação para 

especulo vaginal com fonte 

Led e Wireless, diâmetro 25 

mm x 95 mm, iluminância de 

3.000 Lux, confeccionado em 

alumínio e poliacetal. 

CARREGADOR de 57 x 80 x 48 

cm, tensão de alimentação de 

115 - 230 v e frequência de 

operação de 50/60 Hz. 

BATERIA INTERNA de 1200 

mAh / 3,7 V, Lithium 

 UND  2  R$            

727,00  

 R$             

1.454,00  

54 Suporte para soro tipo coluna 

em tubo de aço inoxidável de 

1” de diâmetro com anel de 

regulagem, haste em tubo de 

aço inoxidável de ¾ de 

diâmetro com 4 ganchos na 

extremidade superior, base 

com 4 pés de ferro fundido, 

pintura epóxi na cor branca, 

com rodízios, dimensões 

aproximadas de no máximo 

2,40 e mínimo de 1,70 m. 

Garantia de 1 (um) ano. 

 UND  14  R$            

281,22  

 R$             

3.937,08  
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55 Seladora para papel grau 

cirúrgico. Seladora para 

selagem de embalagens 

(papel/plástico) próprias para 

esterilização em autoclaves a 

vapor. Sistema de integrado 

de corte (guilhotina acoplada), 

suporte para rolo de papel, 

acionamento por alavanca 

com trava, sistema de Led´s 

indicativos e bip´s sonoros, 

controle automático de tempo 

e temperatura, desligamento 

automático em atividade, 

comprimento da selagem 

300mm (mínimo), espessura 

da selagem: 1,2mm (mínimo), 

dimensões aproximadas: 44,2 

cm de largura, 12,5 cm de 

altura e 30,5cm de 

profundidade. Bivolt, garantia 

mínima de 12 meses. 

 UND  1  R$            

763,86  

 R$                 

763,86  

ITEM 56 AMPLA PARTICIPAÇÃO 

56 Aparelho de Ultrassom, 

Destinado a realização de 

exames em ginecologia, 

obstetrícia, mamas, medicina 

interna, músculo esquelético, 

partes moles, estruturas 

superficiais, vascular e 

possibilidade futura de 

aquisição de software em 

cardiologia com seus 

respectivos transdutores para 

adultos e pediátricos, inclusive 

transesofágico multiplanar. 

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 50000 canais digitais, 

zoom congelado e em tempo 

real de pelo menos até 10X, 

mínimo de quatro 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 

 UND  1  R$   

169.719,79  

 R$         

169.719,79  
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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 

499 fds para imagem 2D. 

Faixa dinâmica de no mínimo 

120dB, harmônica de tecido e 

harmônica de pulso invertido 

para transdutores. Cine 

Rewiew de pelo menos 2.000 

imagens 2D ou Color. HD 

interno de pelo menos 250 

GB. Possibilidade de ajustes 

posteriores em imagens 

armazenadas, possibilidade de 

inserir textos e executar 

medidas em imagens 

armazenadas. Divisão de tela 

em pelo menos 1, 2 ou 4 

imagens. DICOM 3.0. Drive 

(gravador) de DVD-RW para 

armazenamento de imagens 

e/ou clipes em CD ou DVD 

reprogramável, no formato 

JPEG/AVI ou MPEG (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. 

Ícones Anatômicos 

configuráveis. Imagem 

trapezoidal real disponível 

para os transdutores lineares. 

Acompanhar os seguintes 

transdutores com pelo menos 

três frequências selecionáveis 

para o 2D. Até 2 (dois) 

Transdutores multifrequencial 

linear que atenda as 

frequências de 5,0 até no 

máximo 18,0 Mhz, de forma 

que eles juntos atendam a 

faixa de frequência solicitada e 

isoladamente funcionem em 

frequências distintas um do 

outro ou que um único atenda 

toda a faixa solicitada, com no 

mínimo 128 elementos e 

http://www.conims.com.br/
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profundidade de 100mm. Até 

2 (dois) Transdutores 

multifrequencial convexo que 

atenda as frequências de 2,5 a 

até no máximo 8,0 Mhz, de 

forma que eles juntos 

atendam a faixa de frequência 

solicitada, e isoladamente 

funcionem em frequências 

distintas um do outro ou que 

um único atenda toda a faixa 

solicitada. Transdutor 

multifrequencial Endocavitário 

que atenda as frequências de 

no mínimo 3,0 até pelo menos 

10 Mhz. Vídeo Printer preto e 

branco, nobreak compatível 

com o equipamento e 

aquecedor de gel. Registro no 

Ministério da Saúde, garantia 

mínima de 12 meses.  

ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP 

57 Histerômetro: em aço 

inoxidável, comprimento total 

25 cm, com segmento 

centimetrado de 16 cm, sendo 

a graduação de 0 a 15 cm e 

um anel cilíndrico (stopper) 

que se desloca ao longo do 

segmento centimetrado. 

Modelo Collin. Garantia de 10 

anos. Fabricado de acordo 

com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, 

Apresentar Registro no 

MS/ANVISA. 

 UND  2  R$              

73,51  

 R$                 

147,02  

58 Câmara escura para 

revelações radiográficas: 

Especificações aproximadas: 

Peso: 1,8 kg. Dimensão: 

Largura 34 cm, profundidade 

29 cm, altura 22 cm. 

Dimensões internas: Largura 

24 cm, profundidade 30 cm, 

altura 17 cm, aplicação 

odontologia, sem iluminação. 

  2  R$            

209,61  

 R$                 

419,22  

59 Máquina lava e seca 

automática, confeccionada em 

material de aço, cor preta, 

branca ou cinza. Capacidade 

de lavagem mínima: 10KG. 

Capacidade de secagem 

mínima: 5KG. Tipo de   

abertura:   frontal.   Potência:   

 UND  1  R$        

4.680,65  

 R$             

4.680,65  
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2000w.   Sistema   de   

lavagem:   por   tombamento; 

funcionamento em água fria e 

quente; nível de água 

selecionável; velocidade de 

centrifugação mínima de 1200 

RPM. Sistema de secagem: a 

temperatura mínima de 50º 

graus; secagem por 

condensação.  Recursos:  01 

entradas de água; 01 saídas 

de água; molho; drenagem; 

enxágue; desligamento 

automático; timer; pausa; 

lavagem econômica. Eficiência 

energética: A. Voltagem: 

120/110v e/ou 220v. 

Garantia: mínima de 1 ano, a 

contar da data de entrega do 

produto. 

60 Liquidificador, confeccionado 

em material de metal na base 

e plástico no copo, cor branca, 

cinza ou preta, com tampa. 

Capacidade total do copo: 3L. 

Capacidade útil do copo: 2L. 

Velocidade:  ajustável. 

Potência Características:  base 

antiderrapante; trava de 

segurança; copo resistente. 

Voltagem: 120/110v. 

Garantia: mínima de 1 ano, a 

contar da data de entrega do 

produto. Potência mínima 800 

watts. 

 UND  3  R$            

278,65  

 R$                 

835,95  

61 Fogão 05 bocas com 

acendimento automático, 

confeccionado em material de 

aço, cor preta, branca ou 

cinza. Tipo de fogão: gás GLP. 

Tipo de queimador: potência 

regulável. Grades:  duplas 

mais robustas, estáveis e 

seguras.  Botões:  removíveis.  

Capacidade do forno:  mínimo 

de 90L.  Recursos do forno:  

iluminação interna.  

Temperatura do forno: 

máximo de 280º e mínima de 

160º.  Prateleiras do forno:  

ajustáveis, removíveis e 

deslizantes. Tipo de abertura: 

frontal. Segurança: válvula 

corta-gás. Eficiência 

energética: A.  Voltagem:  

 UND  1  R$            

953,71  

 R$                 

953,71  
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120/110v.  Garantia:  mínima 

de 1 ano, a contar da data de 

entrega do produto. 

62 Geladeira/refrigerador frost 

free duplex, confeccionado em 

material de aço, cor preta, 

branca ou cinza.  Tipo de 

porta:  duplex.  Quantidade de 

portas:  02.  Tipo de abertura: 

frontal.  Capacidade líquida do 

refrigerador:  mínimo de 

250L.  Capacidade líquida do 

freezer:  mínimo de 75L.  

Temperatura do freezer:  

mínimo 03 níveis ajustáveis.  

Painel: externo, eletrônico, 

LED com   controle   de   

temperatura do freezer.  

Quantidade de prateleiras: 03. 

Tipo de Prateleiras: 

ajustáveis. Tipo de gaveta: 

destinada para legumes, 

verduras e frutas.  Recurso da 

geladeira:  iluminação interna.  

Eficiência energética:  A. 

Voltagem: 120/110v. 

Garantia: mínima de 1 ano, a 

contar da data de entrega do 

produto. 

 UND  1  R$        

2.543,32  

 R$             

2.543,32  

63 Micro-ondas com função 

descongelar, confeccionado 

em material de aço, cor preta, 

branca ou cinza. Capacidade: 

mínima de 25L. Tipo de 

abertura: frontal. Recursos do 

micro-ondas: Prato giratório 

interno.  Potência:  ajustável.  

Segurança:  trava de 

segurança; cordão elétrico 

emborrachado.  Classificação 

energética:  A.  Voltagem:  

120/110v e/ou 220v. 

Garantia: mínima de 1 ano, a 

contar da data de entrega do 

produto. 

 UND  3  R$            

559,42  

 R$             

1.678,26  

64 Cama Hospitalar Movimentos:  

Elevação dorsal, Fowler, Semi-

fowler, Flexão de pernas, 

Cardíaco e Sentado, 

Regulagem de altura (53 a 70 

cm), Acionamento através de 

manivelas. Com Estrutura em 

Aço carbono com tratamento 

antiferruginoso e acabamento 

em pintura eletrostática a pó, 

 UND  5  R$        

4.084,15  

 R$           

20.420,75  
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Cabeceiras removíveis em 

material injetado decorativo, 

acompanha grades em aço 

carbono, Rodízios de 3″ sendo 

dois com freios em diagonal, 

Capacidade máxima: 

130kgDimensões úteis: 1,90 x 

0,90, ACOMPANHA COLCHÃO 

D28. 

65 Aspirador de secreção portátil, 

acionamento manual através 

de gatilho, fácil uso, possibilita 

utilizar com apenas uma das 

mãos, pressão negativa 

através do tubo, sugando o 

liquido para o reservatório, 

portátil leve e higiênico, com 

reservatório transparente; 

ajuste para sucção elevada e 

de baixa pressão; mecanismo 

que impede o retorno ou 

transbordamento; tamanho do 

eletrodo: 15,2 cm x 10,8 cm/ 

cabo : 106 cm; composição: 

bomba em ABS; reservatórios 

em tubos de polietileno; 

cateter/sonda em PVC flexível. 

Conteúdo da embalagem: 01 

bomba de sucção, 02 

reservatórios de 250ml, 01 

tubo rígido, 01 tubo flexível.  

 UND  3  R$            

698,06  

 R$             

2.094,18  

66 Cardioversor bifásico; 

Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 

cm (P). 28,0 cm (A). Peso: 

Aparelho - 5,15 kg. Pás 

Externas - 0,85 kg. Bateria - 

0, 60kg.Elétrico: AC: 100 a 

240 VAC, 50/60 Hz (seleção 

automática). DC externo: 11 a 

16 VDC Bateria recarregável 

removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 

VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria 

com carga plena - 3 horas em 

modo monitor, sem 

impressora ou um mínimo de 

140 choques em 360 joules 

ouum mínimo de 200 choques 

em 200 joules. Tempo de 

carga completa da bateria 

(completamente 

descarregada): 4:30 horas. 

Memória: Tipo: Flash Nand. 

Capacidade: 2 Mbytes. 

Pacientes armazenados: > 

150 pacientes. Armazenagem: 

 UND  1  R$      

29.427,69  

 R$           

29.427,69  
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15 segundos de ECG quando 

em choque, alarme fisiológico 

e eventos do painel. ECG: 

gravação de 2 horas contínuas 

da curva de ECG, quando em 

modo DEA. CTR - Checagem 

em Tempo Real (disponível 

quando equipado combateria 

opcional tipo Li-Ion): Auto-

diagnóstico de desfibrilação, 

nível de bateria, pás 

conectadas e verificaçãoda 

ligação do aparelho à rede 

elétrica. Checagem realizada 

em 3 horários pré-

configurados. Transmissão 

destas informações, sem fio, 

para PC com software do 

Sistema CTR instalado e ao 

alcance da rede. 

67 Aparelho para limpeza de 

ouvido com câmera 

endoscópica; especificações: 

material: metal+plástico; 

pixel: 1.3 milhões; resolução 

720x640/640x480; diâmetro 

da câmera: 5.5 milímetros; 

luz: 6 leds; brilho ajustável; 

interface: tipo-C, Android, 

USB; câmera distância focal: 

1.4 cm-2 cm; Ângulo de 

visão: 54 °/° 70; Câmera 

Comprimento: 15 centímetros 

(Aprox.); Comprimento Do 

cabo: 2 m; Formato de 

imagem: JPEG; Formato de 

vídeo: AVI 

 UND  1  R$            

124,33  

 R$                 

124,33  

68 Aspirador cirúrgico com 

bomba a vácuo; Motor: 

Monofásico com capacitor 

permanente 1/5 Hp; 

Rotações: 1.750 RPM; 

Proteção de motor: Através de 

protetor térmico que desativa 

o conjunto no excesso de 

temperatura, tornando a ligar 

quando a temperatura volta 

ao normal; Consumo de 

energia: Baixo (aprox. 341 

W);Tensão de alimentação: 

110 e 220 Volts autom.; 

Amperagem: 2.4 A em 110 V 

e 1.27V e 1.25A em 220 V; 

Compressor: A pistão 

oscilante; Lubrificação: 

 UND  1  R$        

2.920,52  

 R$             

2.920,52  
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Isento; Fluxo: 34 litros de ar 

p/ min (livre);Vácuo máximo: 

25 polegadas de mercúrio 

(Hg);Vacuômetro: Para 

indicação do vácuo gerado; 

Regulador digital: Regulador 

de vácuo de zero à 

máximo(25pol/Hg);Frasco 

coletor: com capacidade de 

3,5 litros; Tampa do frasco: 

Borracha com acoplamento da 

válvula de segurança 

incorporada; Válvula de 

segurança: Contra 

transbordamento do frasco; 

Filtro: Filtro Bactericida. 

 

6. ITENS E QUANTITATIVOS POR MUNICÍPIOS  
 

ITEM BOM SUCESSO DO 
SUL/PR 

CAMPO 
ERÊ/SC 

IRATI/SC 
NOVO 

HORIZONTE/SC 
SÃO 

LOURENÇO/SC 
SAUDADE DO 
IGUAÇU/PR 

SULINA/PR 

1           2   

2           10   

3 1         2   

4 1 1           

5 10         5  

6 2         4   

7           2   

8   2 2         

9           1   

10           1   

11 2         1   

12 2         1   

13 3             

14 10 2 2     2 5 

15           10 3 

16           10 3 

17 50   12       20 

18           2   

19           3   

20   1           

21 1             

22 1             

23 1             

24 1             

25 15 2 1         

26           1   

27 2         1   

28 1             

29 8     1   2 1 
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30 1             

31 2             

32 1         1   

33 2         1   

34 4     1       

35 1             

36 2             

37 2             

38 1             

39 2             

40 2             

41 2             

42 3         4   

43           1   

44           10   

45 3 2           

46 2         1   

47 4             

48 1             

49 1    1   2   

50 5         2 2 

51 3             

52   1 1     1   

53 2             

54 4         10   

55           1   

56         1     

57 2             

58   2           

59 1             

60 3             

61 1             

62 1             

63 3             

64 5             

65 3             

66 1             

67 1             

68 1             

Obs.: Os equipamentos a serem cotados para as cidades de Santa Catarina 

deverão ser disponibilizados na voltagem 220 ou bivolt. 

  
7. PRAZO DE ENTREGA 

7.1. Os produtos e equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues e 

instalados (sem ônus), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

recebimento da Nota de Autorização de Despesa/Empenho. 
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7.2. As entregas serão feitas mediante a “Autorização de Fornecimento ou Documento 

Equivalente” e deverão ocorrer no local especificado no item 4 deste termo, respeitando 

o prazo estipulado no item 7.1 deste Termo de Referência. 

7.3. Os prazos de que tratam o item 7.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual 

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

ocorra motivo justificado e aceito pelo Ente Participante. 

7.4. 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 pelo Ente Participante. 

7.5. Os Entes Participantes designarão funcionário para acompanhar e fiscalizar o fiel 

cumprimento do fornecimento do objeto, o qual se manifestará antes da realização do 

pagamento à respectiva beneficiária, sobre o desempenho da mesma, no cumprimento 

de suas obrigações. 

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

única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 

8. REAJUSTES 

8.1. Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes. 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. 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.  

9.2. Certificado de Registro do (s) produto (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 produto importado, apresentar 

documento equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia 

autenticada pelo respectivo consulado, traduzido por tradutor público juramentado. 

9.3. Certificado/Comprovação do Inmetro, que atenda as respectivas normas 

obrigatórias. 

9.4. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela ANVISA/MS. 

9.5. Ficha Técnica do Produto/equipamento e/ou Manual de Instruções/Manual técnico-

operacional, em português ou traduzidos. 

9.6. A apresentação do Certificado de Produto expedido pela Anvisa, Autorização de 

Funcionamento da Empresa (AFE) e Comprovação do Inmetro serão exigidas somente 

àqueles produtos cujo segmento faça-se obrigatório. 

 

http://www.conims.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

www.conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto desta licitação será recebido pelos entes participantes, da seguinte forma: 

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

bens com as especificações licitadas; 

10.1.2. DEFINITIVAMENTE - após análise técnica, e consequente aceitação. 

10.2. No prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, o 

município participante procederá à aceitação definitiva dos bens, 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. 

10.2.1. Caso satisfatórias as verificações, o município participante atestará a efetivação 

dos bens no verso da Nota Fiscal e encaminhará para pagamento. 

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

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

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

10.2.3. 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. 

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

contratada. 

10.3. A Contratada deverá comunicar o Ente Participante, no prazo máximo de 48 

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

entrega do objeto. 

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

disposições contidas nos artigos 73 a 79 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

10.5. Os equipamentos entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade 

com as normas em sua versão mais recente INMETRO e ABNT (quando for o caso). Na 

entrega serão verificadas especificações conformes descrição do Contrato e edital, os 

prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 

10.6. Os produtos/equipamentos deverão 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). 

10.7. O objeto será recusado:  

10.7.1. Se entregue com especificações diferentes das contidas do edital e proposta da 
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Licitante Vencedora. 

10.7.2. Se entregue com qualquer defeito de fabricação. 

10.8. Caso não cumpridas as exigências deste Edital, a Licitante Vencedora será 

comunicada a retirar o objeto no local de entrega e no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes deste Edital e Contrato 

Administrativo, sem nenhum ônus para os Entes Participantes (municípios consorciados). 

10.9. Na hipótese de não cumprimento das exigências do Edital, o pagamento será 

suspenso até que seja sanada a situação, no prazo determinado pelo Órgão 

Gerenciador/Ente Participante, independente de aplicação de sanções cabíveis, podendo 

esta determinar o cancelamento do item do Contrato Administrativo.  

10.10. No caso de a licitante vencedora não dar andamento à entrega do objeto desta 

licitação, o Órgão Gerenciador ficará com a liberdade de, a seu critério, verificando a 

aceitabilidade das propostas subsequentes, convocar as demais licitantes, na ordem de 

classificação, e procedendo à contratação, desde que o preço seja aceitável, apurados 

mediante pesquisa realizada pelo Órgão Gerenciador, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas nesta lei e legislação pertinente. 

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

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

10.12. O Contrato Administrativo não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 

subcontratação pela Licitante vencedora, sem autorização do Órgão dos Entes 

Participantes por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. 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. 

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

comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta 

Licitação. 

11.3. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Ente 

Participante quanto ao fornecimento dos bens. 

11.4. Comunicar imediatamente ao Ente Participante toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

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

qualificação exigidas na licitação e constante da sua proposta. 

11.6. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao Ente Participante ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 
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reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 

da execução por órgão ou responsável do Ente Participante. 

11.7. 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; 

11.8. Comunicar ao Ente Participante as alterações que forem efetuadas em seu 

Contrato Social. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ENTE PARTICIPANTE) 

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

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

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

daquele. 

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

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

execução do contrato. 

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

estabelecidas. 

12.4. Receber os bens na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições 

definidos no edital, responsabilizando-se a CONTRATADA por qualquer dano causado 

pelos bens fornecidos. 

 

13. GARANTIA 

13.1. A empresa vencedora deverá dar garantia para os equipamentos propostos de, no 

mínimo, 12 (doze) meses, ou por maior período, quando expressamente previsto no 

Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do recebimento definitivo dos produtos, 

com a finalidade de assegurar a qualidade e a continuidade do serviço;  

13.2. Durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentarem 

vícios, irregularidades, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem 

ônus para o Ente Participante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da abertura do chamado. 

13.3. Entende-se por abertura de chamado a hora do 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-Irregularidade observada; Nome do responsável pela solicitação; Número 

do telefone para contato.  

13.4. Entende-se por solução do problema a hora de disponibilização do equipamento 
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para uso em perfeitas condições de funcionamento no local. 

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

item 12.2 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. 

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

definitiva, a critério do Ente Participante. 

13.7. A assistência técnica, durante o prazo de vigência da garantia, deverá ser realizada 

preferencialmente no Município onde o bem será entregue ou em uma 

Autorizada/Credenciada pela Fabricante que esteja mais próxima da cidade de entrega, 

os custos e a responsabilidade referente ao transporte dos bens até o local da assistência 

técnica correrá por conta da Contratada, bem como, inclusive, substituições de peças, 

ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas. 

13.8. Todos os itens do objeto desta licitação deveram ser entregues com garantia 

mínima de 12 meses.  

 

14. TREINAMENTO 

14.1. A proponente vencedora deverá ministrar treinamento (capacitação técnica) no 

prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a entrega, para o (s) equipamento (s) a 

critério do Ente participante. 

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

nenhum custo adicional para a contratante. 

14.3. O treinamento deverá ser ministrado por profissional designado pela contratada, 

devidamente capacitado. 

 

15. PRAZO DE VIGÊNCIA  

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

término da garantia dos produtos. 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1. Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizado a seguinte 

dotação: 01.001.10.122.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 076. 

16.2. Os Órgãos dos Entes Participantes, informarão as dotações orçamentárias 

correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.  

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pelo Ente Participante via crédito bancário na conta 
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corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada da contratada em até 30 (trinta) 

dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, conferência do bem e 

também da Nota Fiscal. 

17.2. A NOTA FISCAL deverá vir com os produtos minuciosamente descritos em 

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

número do processo, a modalidade da licitação e número do empenho. 

17.3. 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. 

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais expedida pela 

Receita Federal, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa 

Econômica Federal. 

17.5. Em caso de Processo Administrativo, o CONIMS ou o ENTE PARTICIPANTE poderão 

deduzir o valor de multas impostas do saldo a pagar. 

17.6. 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. 

17.7. 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. PENALIDADES  

18.1. A Apuração e aplicação de penalidades será de responsabilidade do Órgão 

Gerenciador nas etapas que antecedem à celebração do Contrato Administrativo, 

momento a partir do qual incumbe ao Ente Participante a respectiva competência. 

18.2. Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir com as obrigações 

correspondentes aos produtos, porventura não entregues, entregues com atraso ou fora 

das especificações, ou em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total da Ata 

de Registro de Preços, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma 

cumulativa: 

18.2.1. Advertência. 

18.2.2. Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não, sem prejuízo da apuração de 

perdas, danos sofridos e/ou suportados pelo CONIMS e ou o ENTE PARTICIPANTE: 

18.2.2.1. Nos casos em que houver atraso injustificado na entrega do material licitado, 
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será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, sobre o valor 

do item constante da nota em atraso, respeitado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

diários, na forma do artigo 86 da Lei 8.666/1993. 

18.2.2.2. Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15 

(quinze) dias, o ENTE PARTICIPANTE poderá cancelar o contrato do fornecedor vencedor 

do certame, aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação, respeitado o mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

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

cumprida, nos casos de inexecução parcial ou total, desde que a multa não fique em 

valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com 

este valor. 

18.2.4. Multa punitiva de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação total no caso 

de recusa em celebrar /assinar o contrato, em valor não inferior a R$ 1.500 (uns mil e 

quinhentos reais e não superior a R$ 3.000 (três mil reais). 

18.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONIMS e/ou o ENTE PARTICIPANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em 

decisão fundamentada da autoridade competente. 

18.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o CONIMS e ou o ENTE PARTICIPANTE, que será concedida sempre 

que o fornecedor registrado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

19. RESCISÃO  

19.1. O Ente participante considerará rescindido o contrato, de pleno direito, mediante 

notificação extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 

indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a contratada:  

19.1.1. Deixar de executar o fornecimento do bem 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 8.666/1993, e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 

80 da referida Lei, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização.  

19.1.2. Recusar-se a entregar o bem de acordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência.  

19.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da contratada.  

19.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.  

19.1.5. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições do item.  

19.1.6. Não estar com a Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
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de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, com situação regular no cumprimento.  

19.1.7. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente.  

19.2. A rescisão contratual pode ser:  

19.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993.  

19.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.  

 

 

Pato Branco/PR, 24 de novembro de 2020. 

 

 

      Samir Rodrigo Kalinoski                                           Altair José Gasparetto 

      Coordenador - Compras                                                      Presidente 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:  

ENDEREÇO: 

CNPJ:   

TELEFONE: 

E-MAIL:  

CONTATO:  

BANCO:  

AGÊNCIA:  

CONTA CORRENTE:  
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VALOR TOTAL PROPOSTO R$ _________________________________________. 

 

A proponente deverá declarar garantia mínima de 12 (doze) meses, ou em maior período 

quando o caso, (todos os custos da garantia deverão estar inclusos na proposta, quanto 

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

itens pela contratante (ENTE PARTICIPANTE). 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATANTE: O município de ____________________________ Estado ____, 

pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua ________________________, nº 

_____, Bairro _________________; inscrita no CNPJ sob nº ___________________, 

neste ato representado por seu Prefeito Sr. ___________________________________.  

CONTRATADA: (dados da proponente vencedora da licitação) 

 

Pelo presente instrumento, oriundo do processo de licitação n° 142/2020, Pregão 

Eletrônico nº 037/2020, homologado em .../.../_____, mediante sujeição mútua às 

normas constantes da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 

Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016 e subsidiariamente no que 

couber a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes e Decreto 

Federal n.º 10.024/2019  e ainda, pelas condições e exigências constantes do Edital e 

termo de referência, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, neste ato representadas por 

seus representantes legais, ao final subscritos, tem entre si, justo e avençado, Contrato 

de Fornecimento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, de 

informática, eletroeletrônicos e móveis hospitalares em geral; conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA -  PRAZO DE ENTREGA 

2.1. Os produtos e equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues e 

instalados (sem ônus), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

recebimento da Nota de Autorização de Despesa/Empenho. 

2.2. As entregas serão feitas mediante a “Autorização de Fornecimento ou Documento 

Equivalente” e deverão ocorrer no local especificado respeitando o prazo estipulado no 

item 2.1 deste contrato. 

2.3. Os prazos de que tratam o item 2.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual 

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

ocorra motivo justificado e aceito pelo Ente Participante. 

2.4. 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 pelo Ente Participante. 

2.5. Os Entes Participantes designarão funcionário para acompanhar e fiscalizar o fiel 

cumprimento do fornecimento do objeto, o qual se manifestará antes da realização do 
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pagamento à respectiva beneficiária, sobre o desempenho da mesma, no cumprimento 

de suas obrigações. 

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

única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DE ENTREGA 

3.1. O (s) bem (ns), deve (m) ser entregue (s) no município de __________________ 

Estado______, Rua _______________, nº _____, Bairro _____________ CEP: ______. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTES 

4.1. Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. O objeto desta licitação será recebido pelos entes participantes, da seguinte forma: 

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

bens com as especificações licitadas; 

5.1.2. DEFINITIVAMENTE - após análise técnica, e consequente aceitação. 

5.2. No prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, o município 

participante procederá à aceitação definitiva dos bens, 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. 

5.2.1. Caso satisfatórias as verificações, o município participante atestará a efetivação 

dos bens no verso da Nota Fiscal e encaminhará para pagamento. 

5.2.2. Caso insatisfatórias as verificações, será lavrado Termo de Recusa e Devolução no 

qual constará as desconformidades verificadas, devendo o(s) bens(s) ser(em) 

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

5.2.3. 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. 

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

contratada. 

5.3. A Contratada deverá comunicar o Ente Participante, no prazo máximo de 48 

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

entrega do objeto. 

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

disposições contidas nos artigos 73 a 79 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
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5.5. Os equipamentos entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade 

com as normas em sua versão mais recente INMETRO e ABNT (quando for o caso). Na 

entrega serão verificadas especificações conformes descrição do Contrato e edital, os 

prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 

5.6. Os produtos/equipamentos deverão 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). 

5.7. O objeto será recusado:  

5.7.1. Se entregue com especificações diferentes das contidas do edital e proposta da 

Licitante Vencedora. 

5.7.2. Se entregue com qualquer defeito de fabricação. 

5.8. Caso não cumpridas as exigências deste Edital, a Licitante Vencedora será 

comunicada a retirar o objeto no local de entrega e no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes deste Edital e Contrato 

Administrativo, sem nenhum ônus para os Entes Participantes (municípios consorciados). 

5.9. Na hipótese de não cumprimento das exigências do Edital, o pagamento será 

suspenso até que seja sanada a situação, no prazo determinado pelo Órgão 

Gerenciador/Ente Participante, independente de aplicação de sanções cabíveis, podendo 

esta determinar o cancelamento do item do Contrato Administrativo.  

5.10. No caso de a licitante vencedora não dar andamento à entrega do objeto desta 

licitação, o Órgão Gerenciador ficará com a liberdade de, a seu critério, verificando a 

aceitabilidade das propostas subsequentes, convocar as demais licitantes, na ordem de 

classificação, e procedendo à contratação, desde que o preço seja aceitável, apurados 

mediante pesquisa realizada pelo Órgão Gerenciador, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas nesta lei e legislação pertinente. 

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

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

5.12. O Contrato Administrativo não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 

subcontratação pela Licitante vencedora, sem autorização do Órgão dos Entes 

Participantes por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

qualidade e quantidades exigidas, inclusive pelas obrigações decorrentes da 
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inobservância da legislação em vigor. 

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

comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta 

Licitação. 

6.3. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Ente 

Participante quanto ao fornecimento dos bens. 

6.4. Comunicar imediatamente ao Ente Participante toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

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

qualificação exigidas na licitação e constante da sua proposta. 

6.6. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao Ente Participante 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 do Ente Participante. 

6.7. 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; 

6.8. Comunicar ao Ente Participante as alterações que forem efetuadas em seu 

Contrato Social. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ENTE PARTICIPANTE) 

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

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

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

daquele. 

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

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

execução do contrato. 

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

estabelecidas. 

7.4. Receber os bens na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições 

definidos no edital e contrato, responsabilizando-se a CONTRATADA por qualquer dano 

causado pelos bens fornecidos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA  

8.1. A empresa vencedora deverá dar garantia para os equipamentos propostos de, no 

mínimo, 12 (doze) meses, ou por maior período, quando expressamente previsto no 
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Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do recebimento definitivo dos produtos, 

com a finalidade de assegurar a qualidade e a continuidade do serviço;  

8.2. Durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentarem vícios, 

irregularidades, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus 

para o Ente Participante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da abertura do chamado. 

8.3. Entende-se por abertura de chamado a hora do 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-Irregularidade observada; Nome do responsável pela solicitação; Número 

do telefone para contato.  

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

uso em perfeitas condições de funcionamento no local. 

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

item 8.2 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. 

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

definitiva, a critério do Ente Participante. 

8.7. A assistência técnica, durante o prazo de vigência da garantia, deverá ser realizada 

preferencialmente no Município onde o bem será entregue ou em uma 

Autorizada/Credenciada pela Fabricante que esteja mais próxima da cidade de entrega, 

os custos e a responsabilidade referente ao transporte dos bens até o local da assistência 

técnica correrá por conta da Contratada, bem como, inclusive, substituições de peças, 

ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas. 

8.8. Todos os itens do objeto desta licitação deveram ser entregues com garantia mínima 

de 12 meses.  

 

CLÁUSUNA NONA - TREINAMENTO 

9.1. A proponente vencedora deverá ministrar treinamento (capacitação técnica) no 

prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a entrega, para o (s) equipamento (s) a 

critério do Ente participante. 

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

nenhum custo adicional para a contratante. O treinamento deverá ser ministrado por 

profissional designado pela contratada, devidamente capacitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA  
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10.1. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data de assinatura e encerra-se com o 

término da garantia dos produtos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1. Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizado a seguinte 

dotação: 01.001.10.122.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 076. 

11.2. Os Órgãos dos Entes Participantes, informarão as dotações orçamentárias 

correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado pelo Ente Participante via crédito bancário na conta 

corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada da contratada em até 30 (trinta) 

dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, conferência do bem e 

também da Nota Fiscal. 

12.2. A NOTA FISCAL deverá vir com os produtos minuciosamente descritos em 

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

número do processo, a modalidade da licitação e número do empenho. 

12.3. 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. 

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais expedida pela 

Receita Federal, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa 

Econômica Federal. 

12.5. Em caso de Processo Administrativo, o CONIMS ou o ENTE PARTICIPANTE poderão 

deduzir o valor de multas impostas do saldo a pagar. 

12.6. 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. 

12.7. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

13.1. A Apuração e aplicação de penalidades será de responsabilidade do Órgão 
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Gerenciador nas etapas que antecedem à celebração do Contrato Administrativo, 

momento a partir do qual incumbe ao Ente Participante a respectiva competência. 

13.2. Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir com as obrigações 

correspondentes aos produtos, porventura não entregues, entregues com atraso ou fora 

das especificações, ou em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total da Ata 

de Registro de Preços, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma 

cumulativa: 

13.2.1. Advertência. 

13.2.2. Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não, sem prejuízo da apuração de 

perdas, danos sofridos e/ou suportados pelo CONIMS e ou o ENTE PARTICIPANTE: 

13.2.2.1. Nos casos em que houver atraso injustificado na entrega do material licitado, 

será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, sobre o valor 

do item constante da nota em atraso, respeitado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 

diários, na forma do artigo 86 da Lei 8.666/1993. 

13.2.2.2. Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15 

(quinze) dias, o ENTE PARTICIPANTE poderá cancelar o contrato do fornecedor vencedor 

do certame, aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação, respeitado o mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

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

cumprida, nos casos de inexecução parcial ou total, desde que a multa não fique em 

valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com 

este valor. 

13.2.2.4. Multa punitiva de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação total no 

caso de recusa em celebrar /assinar o contrato, em valor não inferior a R$ 1.500 (uns mil 

e quinhentos reais e não superior a R$ 3.000 (três mil reais). 

13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o CONIMS e/ou o ENTE PARTICIPANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em 

decisão fundamentada da autoridade competente. 

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o fornecedor registrado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  

14.1. O Ente participante considerará rescindido o contrato, de pleno direito, mediante 

notificação extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 
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indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a contratada:  

14.1.1. Deixar de executar o fornecimento do bem 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 8.666/1993, e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 

80 da referida Lei, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização.  

14.1.2. Recusar-se a entregar o bem de acordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência.  

14.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da contratada.  

14.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.  

14.1.5. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições do item.  

14.1.6. Não estar com a Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, com situação regular no cumprimento.  

14.1.7. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente.  

14.2. A rescisão contratual pode ser:  

14.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993.  

14.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AÇÕES JUDICIAIS 

15.1. 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 SEXTA – FORO 

16.1. Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento as 

partes elegem o Foro da Comarca de ________________________________________. 

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. 

_________________________/______, ____ de _______________ de 2020. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   ____________________________ 

        Contratada                                                          Prefeito de __________ 

Testemunhas:  

http://www.conims.com.br/

