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EDITAL DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA 
 

MODALIDADE:   PREGÃO ELETRÔNICO 

N.º DE ORDEM:   028/2019 

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, designada pela resolução n.º 075 de 

29/05/2019, 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 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Lei Complementar n.º 

147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, Lei Estadual n.º 15.608/07 e Decreto 

Federal n.º 5.504/2005, subsidiariamente no que couber a Lei n.º 8.666/93 torna 

pública a realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO na forma de Licitação Compartilhada, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, para atender a demanda dos municípios, considerando-se a Resolução da SESA 

nº 604/2015 de 18 de dezembro de 2015. 

 

1.2. São PARTICIPANTES desta licitação compartilhada os municípios consorciados 

ao CONIMS: Campo Êre/SC, Chopinzinho/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Honório 

Serpa/PR e Itapejara D’Oeste/PR. 

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

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

datas e horários definidos abaixo: 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

23 DE JULHO DE 2019 ÀS 09H00MIN 

UASG: 926782 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 

 

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. 
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1.5. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeira, designada conforme Resolução do 

CONIMS n.º 075 de 29 de maio de 2019. 

2. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 

ELETRÔNICO 

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

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

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

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

de julho de 2019 às 09h00min, no site 

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

Edital. 

 
3. OBJETO 

3.1. AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS/HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, 

DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO ÊRE/SC, CHOPINZINHO/PR, CORONEL 

DOMINGOS SOARES/PR, HONÓRIO SERPA/PR E ITAPEJARA D’OESTE/PR, CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

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

facultando-se ao licitante proponente 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. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços 

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

3.5. Esta licitação é destinada à participação exclusiva de Microempresas, Empresas 

de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, por atender os dispositivos 

contidos nas Leis Complementares nº 123/2016, nº 147/2014 e nº 155/2016. 

 
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. 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. 
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4.2. Não serão trabalhados valores acima do valor máximo estipulado no 

edital. 

 

5. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

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

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

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

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

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 à pregoeira ou à Equipe de Apoio, protocolados em dias úteis no 

horário das 08h00min às 11h:00min, e das 14h:00min às 16h:00min, na Rua Afonso 

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

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

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

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 (por 

documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e 

procuração, em que o procurador deve comprovar que efetivamente possui poderes 

para representar a impugnante. 

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

prazos legais. 

5.5. A pregoeira decidirá sobre os pedidos impugnações e/ou esclarecimentos no 

prazo de até 01 (um) dia útil. 

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

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

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.6.1. 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, salvo quando procedentes. 

 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão Participar deste Pregão, os interessados: 
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6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o 

disposto nos respectivos atos constitutivos. 

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

e seus Anexos. 

6.2. 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. 

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

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

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

Serviços Gerais – SIASG. 

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

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

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

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

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

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

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

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

proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório. 

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

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

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

interessados: 

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

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

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

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

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

credores, em dissolução ou em liquidação. 

e) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição. 
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f) que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com qualquer órgão ou ente Público, declaradas inidôneas. 

6.8. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará ―sim‖ ou 

―não‖, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

estabelecido em seus artigos 42 a 49. 

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

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

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

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

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

Constituição Federal. 

6.8.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

6.8.6. 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. CREDENCIAMENTO 

7.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema ―Pregão Eletrônico‖, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

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

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

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

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

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

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

não cabendo ao provedor do sistema ou ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – 

CONIMS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

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

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

inerentes ao pregão na forma eletrônica. 
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7.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

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

para imediato bloqueio de acesso. 

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

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

 
8. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 

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

Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário, a 

partir da disponibilização do sistema em 10 de julho de 2019 às 09h00min, horário de 

Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter as 

informações especificadas no subitem 1.2 deste edital. 

8.1.1. O licitante deverá descrever detalhadamente as especificações dos bens 

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

constante no ANEXO I. 

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

anteriormente apresentada. 

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

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

lances. 

8.3. Incumbirá aos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de 

sua desconexão ou por omissão quando chamado à manifestação via ―chat‖. 

 

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. No dia 23 de julho de 2019 às 09h00min, horário de Brasília/DF, a sessão 

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

propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 

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

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

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

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

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

sua desconexão. 
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9.4. Aberta a sessão, a pregoeira verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 

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

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

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

9.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

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

desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

10. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

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

registrado no sistema. 

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

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

segundos. 

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

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

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

eletrônica para efeito da classificação final. 

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

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

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

dos lances. 

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

realização de eventual diligência. 
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10.8. Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário 

e local onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

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

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. 

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

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

após comunicação expressa aos participantes no sítio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

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

objetivando propostas mais vantajosas para esta administração. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhados constantes do item 14 deste Edital, adjudicado o objeto ou item 

licitado. 

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

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

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

legislação pertinente. 
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12. ENVIO DA PROPOSTA  

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

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

eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema de Compras 

Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 

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

convocação pela pregoeira. 

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

mediante procuração devidamente assinada, com firma reconhecida, que comprove a 

outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem 

como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser 

acompanhada do contrato ou estatuto social. 

 

12.2. A PROPOSTA DEVE CONTER: 

12.2.1. A proposta de preços deverá ser preenchida conforme Anexo II do edital, 

vedado conter dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta. 

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

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

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

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

à execução do objeto. 

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

contados da data estipulada para a abertura do presente certame. 

12.2.5. Indicação de modelo e marca. 

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

conforme previsto na Lei complementar 123/06. 

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

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

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

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do respectivo Edital e seus 

anexos sob pena de desclassificação. 

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

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

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

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

no mercado no dia de sua apresentação. DEVERÁ ser apresentado juntamente com a 
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proposta os ―FOLDERS‖, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos 

produtos ofertados, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos 

mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. 

 
13. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

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

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

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

contratação. 

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

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

13.3. Será considerada inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade 

por meio de documentação e que comprove que os custos envolvidos na contratação 

são coerentes com os de mercado. 

13.4. 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: 

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

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

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

Administração ou com a iniciativa privada. 

13.4.3. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

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

majoração de seu valor global. 

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

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

a este edital. 

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

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

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

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

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

relativa: 

14.1.1. Habilitação Jurídica. 

14.1.2. Qualificação econômico – financeira. 

14.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

14.1.4. Regularidade Técnica. 

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

Pública. 

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

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

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

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

anexando no sistema COMPRASNET os documentos abaixo relacionados, juntamente 

com a PROPOSTA DE PREÇOS atualizada. Em caso de indisponibilidade do sistema 

será aceito o envio da documentação por eletrônico, no mesmo prazo de 03 (três) 

horas, através do e-mail licitacao@conims.com.br, sendo que os originais deverão 

ser apresentados no prazo de até 3 (três) dias úteis, juntamente com a Proposta de 

Preços atualizada, em envelope fechado com a identificação de sua razão social e 

número do Pregão Eletrônico, endereçado à pregoeira que processou o certame, no 

seguinte endereço: Rua Afonso Pena, n. º 1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato 

Branco, PR, CEP 85.501-530. 

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

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

COMPRASNET, os documentos relativos a HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA, 

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

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

para o Licitante convocado/vencedor. 

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

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

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

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

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

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

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

solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
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14.2.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

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

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

deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

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

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

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

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

14.2.6. A documentação remetida via original deverá corresponder exatamente 

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

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

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

mail dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, se 

for aceitável por parte da pregoeira, a situação na qual será aplicada, a funcionalidade 

―CONVOCAR ANEXO‖. 

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

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

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

deste Pregão. 

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

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

atualizados. 

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

14.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

14.5.1.2. Cédula de identidade e CPF dos proprietários. 

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

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

14.5.1.4. 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. 

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

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

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

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

14.5.1.6. Alvará de Licença e Funcionamento do domicílio ou sede do licitante. 
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14.5.1.7. A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006, 

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

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

apresentar juntamente com a documentação de habilitação a Declaração de 

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

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

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

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

 

14.5.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA  

14.5.2.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO 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 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão, se outro 

prazo não constar no documento. 

14.5.2.2. BALANCO PATRIMONIAL DEMAIS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

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

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

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

(três) meses da data da apresentação da proposta. 

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

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

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

estabelecida abaixo: 

 

SG = __________________ATIVO TOTAL___________________ 

 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

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

demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no 

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

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

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

acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento. 

14.5.2.5. Para fins do subitem 14.5.2.2, as empresas que adotarem o Sistema Público 

de Escrituração Digital - SPED Contábil deverão apresentar impressos o arquivo da 
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ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por 

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

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

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

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

 

14.5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

14.5.3.1. 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. 

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

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

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

tributos relacionados com o objeto licitado. 

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

TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS). 

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

mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – 

CNDT. 

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

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo apresentando 

qualquer restrição; 

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

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

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

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

critério da administração pública para a regularização da documentação, para 

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

positivas com efeito de certidão negativa. 

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

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

14.5.3.7. 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. 
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14.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

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

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

privado.  

14.5.4.2. 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. 

14.5.4.3. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela 

ANVISA/MS. 

14.5.4.4. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal. 

14.5.4.5. Fornecimento de manual técnico operacional, em português ou traduzido, 

com informações quanto ao funcionamento e procedimentos para verificação de 

problemas com limpeza, adequação do equipamento, contendo o contato da 

assistência técnica, podendo ser apresentadas em cópias ou em CD. 

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

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

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

(s) mesmo (s) pela contratante. 

14.5.4.7. A apresentação do Certificado de Produto expedido pela Anvisa e da 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), serão exigidas somente 

àqueles produtos cujo segmento faça-se obrigatório. 

 

14.5.5. As proponentes deverão apresentar ainda as DECLARAÇÕES: 

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

Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a 

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

ANEXO III. 

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

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

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

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

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

Edital. 

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

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

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

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

14.5.8. O não atendimento das exigências constantes no item 14 deste Edital 

implicará a inabilitação da proponente. 

 

15. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

15.1. A documentação solicitada no item 14, em original ou cópias autenticadas, e a 

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

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

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

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

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

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

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

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

lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

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

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

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

critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 

revogar a licitação. 

 
16. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

em sistemas específicos, as seguintes situações: 

16.1.1. Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. 

16.1.1.1. O cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF não exime a proponente de apresentar toda a documentação exigida 

neste Edital. 
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16.1.2. Declarado no sítio de Compras Governamentais a inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação. 

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

infantil; 

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

as exigências editalícias. 

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

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

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

Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR 

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso 

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

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

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

pregoeiro o declarará vencedor. 

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

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

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

critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 

revogar a licitação. 

 

17. RECURSOS 

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

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

intenção de recorrer. 

17.1.1. O prazo para interposição de recurso fica definido em 30 (trinta) minutos, 

após o encerramento da sessão. 

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

importará na decadência desse direito. 

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

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

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

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

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

17.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no site:www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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17.5. O recurso contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 

17.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeira terá até 5 

(cinco) dias para: 

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

do prazo estabelecido. 

17.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

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

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

de aproveitamento. 

17.8. 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. 

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

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

classificado em primeiro lugar será declarado vencedor. 

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

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

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

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

vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

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

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

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

competente. 

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

aquisição do objeto licitado. 

 
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

19.1. Valor máximo estimado da licitação é de R$ 260.542,16 (duzentos e sessenta 

mil e quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). 

19.2. Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizado a 

seguinte dotação: 01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 1076. 

19.3. Os Órgãos dos Entes Participantes, informarão as dotações orçamentárias 
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correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.  

 
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 e a proponente vencedora da 

licitação, cuja minuta constitui o ANEXO VIII. 

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

com o término da garantia dos produtos. 

20.3. 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, a sujeitará, à aplicação da 

penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 

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

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

o objeto e fazê-lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto aos preços, ou então, revogar a licitação independentemente da 

cominação prevista no art.  81 da lei 8.666/93. 

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

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

 

21. PAGAMENTO 

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

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada contratada (Anexo VII), 

em até 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, 

conferência do bem e também da Nota Fiscal. 

21.2. 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. 

21.3. 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. 

21.4. 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. 
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21.5.Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

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

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

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

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

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

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

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

 

22. PENALIDADES 

22.1. 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. 

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

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

conforme o caso: 

22.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta apresentada, 

no caso de recusa em celebrar/assinar o contrato ou equivalente. 

22.2.2. Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto 

contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

o Órgão Gerenciador e com os Entes Participantes pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.  

22.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções administrativas:  

22.3.1. Advertência, sempre que as irregularidades forem de menor gravidade, a 

critério do Órgão Gerenciador/Ente Participante;  

22.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos de até 10 (dez) dias para entrega dos bens;  

22.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos superiores a 10 (dez) dias e inferiores a 30 (trinta) dias, para entrega dos 

bens;  

22.3.4. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias para entrega dos bens e, ainda, pela 

inexecução total ou parcial da Contrato Administrativo, o Órgão Gerenciador/Ente 

Participante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às Empresas Fornecedoras as 

seguintes sanções:  
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a. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo;  

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;  

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

d. Cancelamento da Contrato Administrativo na forma da lei.  

22.3.5. Aplicadas as multas, o Ente Participante descontará do primeiro pagamento 

que fizer à Fornecedora, após a sua imposição.  

22.3.6. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, 

caberá interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato.  

22.3.7. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a 

responsabilidade da licitante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados aos 

Entes Participantes e ao Órgão Gerenciador.  

 

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 revogação ou anulação será procedida de procedimento administrativo, 

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

e devidamente fundamentado. 

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 
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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 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 dano 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 Gerenciados 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. 
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25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

25.2. 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 

25.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

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

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

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

do processo desde a realização da sessão pública. 

25.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente 

assinadas pela pregoeira. 

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

legislação vigente. 

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

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

legislação vigente. 

25.8. 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. 

25.9. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por 

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

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

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

conferência e juntados aos autos do processo administrativo pertinente a esta 

licitação. 

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

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

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

Apoio. 

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

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

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

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

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

prazo fixado. 

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

todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento 

licitatório. 

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

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.16. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

haja comunicação da pregoeira em contrário. 

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

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

de expediente no CONIMS. 

25.18. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

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

da 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. 

 

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

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

Fornecimento. 

ANEXO II – Modelo Padrão de Proposta Comercial. 

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

Contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

ANEXO VI- Termo de Indicação de Colaborador Responsável. 
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ANEXO VII – Modelo de Declaração de Conta Corrente Pessoa Jurídica 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato de Fornecimento. 

 

Pato Branco/PR, 02 de julho de 2019. 

 

 

 

Altair José Gasparetto 

Presidente 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS/HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, 

DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO ÊRE/SC, CHOPINZINHO/PR, CORONEL 

DOMINGOS SOARES/PR, HONÓRIO SERPA/PR E ITAPEJARA D’OESTE/PR, 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, mobiliário e de 

informática, para atender as necessidades das unidades de saúde dos Municípios 

consorciados ao CONIMS: Campo Êre/SC, Chopinzinho/PR, Coronel Domingos 

Soares/PR, Honório Serpa/PR e Itapejara D’Oeste/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, na forma do artigo 17 da Lei 

Federal 11.107/2005. 

 

3. MUNICÍPIOS ADERENTES A LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO Nº OFÍCIO/DATA 

CAMPO ERÊ/SC 058 de 2019 

CHOPINZINHO/PR 121 de 14/09/2018 

CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 201 de 04/10/2018 

HONÓRIO SERPA/PR 38 de 29/03/2019 

ITAPEJARA D’OESTE/PR 

07 de 06/02/2019 

08 de 06/02/2019 

29 de 22/04/2019 

12 de 12/02/2019 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA: 
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001 13010126 

Adipômetro científico, material chassi 

policarbonato, amplitude de 0 a 

78mm, tolerância de +/- 0,5mm, 

tolerância medição precisão em 

décimos de mm, aplicação leitura 

direta de dobra cutânea. Acompanha 

manual de instruções em português. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 1.037,17 1.037,17 

002 13010127 

Antropômetro horizontal. 

Especificações: Equipamento 

destinado à medição de crianças em 

decúbito frontal, Fabricado em 

material rígido, resistente à umidade 

e de fácil higienização, Deve incluir 

todas as peças necessárias para sua 

utilização, Escala numérica em 

centímetros, com graduação 

(precisão) de 1mm. Escala numérica 

com, no mínimo, 100 cm úteis, 

Escala numérica com indicação de 

dezena (em números maiores) a cada 

10 cm, Cursor deve permitir o deslize 

suave e estável, mantendo ângulo de 

90 graus com a escala, numérica e 

boa indicação para a leitura, Deve 

incluir bolsa ou outra embalagem 

para seu armazenamento e 

transporte, Equipamento 

acompanhado de estojo exclusivo 

para proteção e transporte, 

Equipamento acompanhado de 

manual de instrução em português. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 5 270,67 1.353,35 
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003 23010151 

Armário 02 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 

180°, bordas laterais em fita de PVC, 

revestimento melamínico. Fechadura 

frontal, tipo cilíndrico, dobradiças 

metálicas com abertura de 270°. 

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 

aproximadamente 1,60x0,95x0,50m. 

Garantia de fabricação de 12 meses 

UND 11 570,95 6.280,45 

004 23010152 

Armário vitrine, com 1 porta e 3 

prateleiras em vidro: uso hospitalar.  

Fundo e teto em chapa de aço 

esmaltado, na cor branca. 

Tratamento anti corrosão. Porta com 

fechadura cilíndrica. Pés protegidos 

por ponteiras plásticas. Portas e 

laterais em vidro com espessura 

mínima de 4 mm. Dimensões 

aproximadas de 1,50m de altura X 

0,50m de largura X 0,40m de 

profundidade. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 3 876,97 2.630,91 

005 23010153 

Armário vitrine, em aço com 02 

portas e fechaduras com chaves e 04 

prateleiras internas de vidro, portas e 

laterais de vidro, fundo em chapa de 

aço, dimensões aproximadas 

1,70x0,40x0,70m. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 3 1235,88 3.707,64 

006 23010154 

Armário em aço duas portas, com 

dimensões mínimas aproximadas de 

1,70x0,75 metros. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 5 540,92 2.704,60 
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007 23010155 

Arquivo de aço com quatro gavetas 

para pastas suspensa, com 

puxadores externos ou embutidos e 

porta etiquetas. Capacidade por 

prateleira de +ou- 25Kg. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 4 519,50 2.078,00 

008 13010141 

Aspirador de Sangue e Secreção com 

baixo nível de ruído e modo de 

operação contínuo/intermitente. 

Sistema de produção de vácuo 

acionado por diafragma em borracha 

neoprene e malha de nylon, com alta 

durabilidade e eliminando as 

superfícies de fricção. Fácil 

manutenção. Registro agulha em aço 

inox, de passo fino, para ajuste de 

vácuo, proporcionando suave 

regulagem da sucção. Motor elétrico 

com ¼ CV, com sistema interno de 

exaustão forçada. Cabeçote aletado 

para maior dissipação de calor. 

Vacuômetro calibrado até 30 pol. Hg 

(760 mm Hg), grande e fácil leitura. 

Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol. 

Hg, Fluxo de ar: 25 litros/min. 

Aspiração de água: 4 litros/min. 

Válvula de segurança acionada por 

bóia para bloqueio de entrada de 

secreção no cabeçote. Funcionamento 

totalmente isento de óleo. 

Carenagem plástica para proteção do 

motor de alta resistência, com 

abertura para saída do sistema de 

exaustão forçada do ar; Alça de 

empunhadura na parte superior para 

locomoção. Pés antiderrapantes de 

borracha, sistema de ventosas.  

Microfiltro HEPA para partículas de 

até 0,5 micro-ondas; ESPECIFICAÇÃO 

DO FRASCO: Frasco de 5 litros de 

policarbonato inquebrável, 

autoclavável e graduado em alto 

relevo; Tampa do frasco facilmente 

desmontável para procedimentos de 

limpeza, com sistema de vedação 

hermética e válvula limitadora de 

segurança para frasco cheio e 

extensão com engate através de 

sistema de rosca. ESPECIFICAÇÃO 

DO SUPORTE RODÍZIO: Cinco 

rodízios giratórios de 2‖ de diâmetro, 

todos com freio, em material plástico, 

permitindo fácil movimentação. 

UND 1 3388,47 3.388,47 
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Estrutura tubular com tratamento 

antiferruginoso, pintado em tinta 

epóxi por processo eletrostático. 

Empunhadeira para transporte. 

Suporte para cânulas 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: 

Potência de entrada máxima: 540 

Watts, 127 Vac, Freqüência da rede: 

50/60 Hz, Cabo de alimentação 

flexível com plug de 3 vias (com pino 

de aterramento), Dois fusíveis de 

proteção; Sistema de proteção, com 

rearme automático para super 

aquecimento do motor e sobrecarga 

na rede elétrica. ACOMPANHA: 

Extensão em silicone atóxico para 

frasco coletor, Uma cânula 

(yankauer) descartáveis estéreis para 

aspiração, com extensão de 2,5m, 

Pedal interruptor, Com Registro no 

ministério da saúde. Garantia de 12 

meses 
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009 13010142 

Autoclave Horizontal De Mesa 42 

Litros Câmara de esterilização em aço 

inoxidável. O aço inoxidável é um 

material nobre indicado para a 

fabricação das câmaras de 

esterilização. Painel digital com dois 

displays independentes, inteiramente 

em teclado de membrana e com 

avisos que permitem o controle 

simultâneo dos parâmetros do ciclo. 

Permite o controle em tempo real de 

todo o ciclo de esterilização através 

de dois painéis digitais 

independentes, totalmente em 

teclado de membrana e com diversos 

indicadores. Controle do ciclo 

totalmente automático através de 

microprocessador eletrônico SMT 

(Surface Mount Technology) com 

milhares de ciclos programáveis e 

que permite ajustes de tempo 

segundo a segundo e de temperatura 

grau a grau. Um controlador 

eletrônico de precisão possibilita 

escolher tempos e temperaturas 

desejados tanto na esterilização 

quanto na secagem, o que permite 

adequar o uso ao tipo de material, 

sem danificá-lo. Uma ampla liberdade 

de escolha dos ciclos está disponível 

para a melhor adequação às 

necessidades de cada usuário. Fecho 

da tampa de triplo estágio com 

sistema de restrição de abertura por 

fuso de encaixe e deslizamento por 

rolamento axial. Um dispositivo 

patenteado que impede a abertura da 

tampa enquanto houver pressão 

interna e também oferece maior 

durabilidade, segurança e suavidade 

no acionamento. Secagem do 

material com ajustes de temperatura 

grau a grau e de tempo segundo a 

segundo. Com opção de ciclos extras. 

Sistema de porta com construção 

dupla totalmente em aço carbono e 

aço inox laminados. Guarnição em 

silicone vulcanizado fixada na câmara 

de esterilização. Atuação descontínua 

da resistência durante o ciclo para 

menor consumo de energia elétrica. 

Utiliza água limpa a cada ciclo para 

melhor qualidade de vapor. Sistemas 

UND 1 6800,00 6.800,00 
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de segurança automáticos, com 

mensagens de erro visuais e sonoras. 

Dezenas de sistemas de segurança 

que controlam todo o ciclo e 

previnem falhas de operação e/ou 

funcionamento. 22 sistemas de 

segurança: Controlador eletrônico, 

controle de fechamento da tampa, 

controle de bloqueio de ciclo, controle 

de temperatura excessiva e falha de 

esterilização, controle de falta de 

água, controle de temperatura 

insuficiente e falha de esterilização, 

controle de interrupção de ciclo, 

indicação de erro no sensor, controle 

eletrônico para abertura indevida da 

tampa, válvula solenoide exclusiva 

para água, válvula solenoide 

exclusiva para vapor, válvula anti-

vácuo, selo de segurança, guarnição, 

fecho de triplo estágio, fuso 

rolamento, tubulação interna, chave 

geral, fusível, tampa circular, 

travessa da tampa, trava auxiliar de 

segurança Temperatura de trabalho: 

até 121ºC e uma pressão de 

1kgf/cm² Acessórios: 02 bandejas 

em alumínio anodizado, Copo 

graduado, manual de instalação e 

manutenção. Consumo de energia 

500 watts a cada ciclo. Registro no 

ministério da Saúde. Garantia mínima 

de 12 meses 

010 13010143 

Autoclave com capacidade mínima de 

65 litros Controle total ente 

Automático. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 2 10332,97 20.665,94 

011 13010128 

Balança digital portátil eletrônica, 

acionamento através de toque, 

graduação de 100g, capacidade de 

pesagem até 180Kg; plataforma de 

vidro temperado. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 18 105,07 1.891,26 
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012 13010129 

Balança pediátrica digital 

Especificação: Fabricada 

exclusivamente para pesagem de 

crianças menores de 2 anos de idade, 

Construída em material resistente e 

de fácil higienização, Mostrador 

(display) digital com indicadores de 

peso com no mínimo, 5 dígitos, 

Função da tecla TARA (zero) no 

painel frontal, Capacidade de 

pesagem de, no mínimo, 15 kg, 

Graduação (precisão) de, no máximo, 

10 g, Deve possuir prato em forma 

de concha para garantir maior 

segurança e conforto à criança, Prato 

deve ser de material resistente, 

higienizável e atóxica, Pés reguláveis, 

revestidos de material 

antiderrapante, Chave seletora de 

tensão de 110/220 V, É indispensável 

que o produto apresente certificação 

pelo IPEM/INMETRO (Instituto de 

Pesos e Medidas/ Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial), Equipamento 

acompanhado de estojo exclusivo 

para proteção e transporte. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 3 738,42 2.215,26 

013 23010156 

Balcão confeccionado em madeira 

aglomerada 18mm de espessura, 

revestimento dupla face em laminado 

metamínico de baixa pressão, bordas 

laterais com fita de PVC. Superfície 

lisa, duradoura e de fácil limpeza e 

desinfecção. Tampo superior 

confeccionado em madeira 

aglomerada de alta densidade com 

25 mm de espessura, sistema 

postforming, bordas frontais 180°, 

bordas laterais em fita de PVC, 

revestimento metamínico. Fechadura 

frontal, tipo cilíndrico, dobradiças 

metálicas com abertura de 270°. 

Puxadores metálicos (cromados); 01 

(uma) prateleira interna 

confeccionada em madeira 

aglomerada entre 15 e 18 mm, com 

revestimento metamínico e diversas 

regulagens de altura e dispositivo 

para fixação em aço trefilado. Cor: 

branca, medindo aproximadamente 

95 cm de largura x 74 de altura x 50 

de profundidade – podendo ter 

UND 4 435,59 1.742,36 
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variação de +/- 10%. Garantia 

mínima de 12 meses 

014 23010157 

Banqueta em aço inoxidável, 

giratória, rodízios com encosto e 

regulagem de altura mecânica. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 4 461,04 1.844,16 

015 23010158 

Biombo triplo com painéis em lona 

plastificada, com ou sem rodízios. 

Medidas aproximadas: aberto 

1,80x1,80cm 

UND 11 471,67 5.188,37 

016 23010159 

Cadeira giratória, ergonômica, 

estofada com espuma de alta 

densidade, com apoio para braços, 

sistema de regulagem milimétrica de 

altura do assento a gás (curso 

mínimo de 100mm), acabamento dos 

pés em borracha da cor preta. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 25 434,72 10.868,00 

017 10013698 

Caneta de alta rotação, baixo ruído, 

com sistema de colocação e retirada 

de broca com auxílio de saca-brocas, 

spray triplo grande eficiência na 

refrigeração da broca e da superfície 

do dente, turbina micro balanceada 

rolamentos de cerâmica garantindo a 

durabilidade por muito mais tempo, 

encaixe borden, rotação de 380.000 

rpm a 420.000 rpm autoclavável. 

Garantia de 12 meses 

UND 2 699,67 1.399,34 

018 13010130 

Carrinho de emergência com 04 

gavetas, mesa superior em aço inox, 

suporte para cilindro de oxigênio, 

suporte para soro, suporte para 

cardioversor ou desfibrilador, tábua 

para massagem cardíaca e tomada 

elétrica; uma das gavetas com 

divisórias para organização dos 

medicamentos. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 1 2612,60 2.612,60 

019 7011887 

Computador notebook, Intel Core I5 

ou AMD A10, com memória DDR3 

1600 MHZ, de no mínimo 8 MB, disco 

rígido de 500 GB, unidade CD/DVD 

integrada, teclado ABNT2, mouse 

com touchpad, rede 10/100/1000 e 

WIFI, webcan, bateria de 06 células, 

tela de 14‖ ou 15‖, interfaces USB, 

HDMI, DISPLAY PORT ou VGA, 

LEITOR DE CARTÃO, com mouse 

conexão no mínimo USB e maleta 

para transporte. Windows 8 Pro 64 

bits licenciado. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 1 3665,31 3.665,31 
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020 7011888 

Computador - estação de trabalho 

intermediária 8,0 Gb RAM - HD 1T, 

Monitor 21,5 com suporte ajustável 

de altura e sistema operacional MS 

Windows 10. Teclado e Mouse. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 14 3559,00 49.826,00 

021 10013699 

Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra 

MX com refrigeração externa ao 

corpo, acoplável ao micro motor com 

sistema intra onde o torque e a 

rotação são transmitidos à broca 

através de um conjunto de eixos e 

engrenagens com rotação de 

transmissão 1:1. Corpo em alumínio 

anodizado, giro livre de 360° sobre o 

micro motor, ângulo de 20° graus 

entre o longo eixo e o pescoço da 

cabeça, trava da broca por lâmina de 

aço deslocável lateralmente em 

ângulo com encaixe para adaptar-se 

ao canal da broca, tamanho co 

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. 

Garantia Mínima 12 meses 

UND 1 868,00 868,00 

022 13010131 

Desfibrilador/Cardioversor 

Microprocessado, portátil, novo, 

adaptável a qualquer paciente adulto 

ou infantil, projetado para 

atendimento em emergências 

cardiacas e aplicação com uso de pás 

adesivas, tecnologia de choques 

bifásicos, com forma de onda 

retilínea ou exponencial truncada, 

capacidade de aplicar choques em até 

360 joules, análise automática do 

ritmo cardíaco do paciente, 

determinação dos choques quando 

aplicável de acordo com o protocolo 

internacional vigente ou capacidade 

reprogramação para o protocolo 

atual, modo de desfribililação adulto: 

150 joules no primeiro choque, 200 

joules no segundo choque e 360 

joules no terceiro choque, tempo de 

carga de no máximo 05 segundo para 

200 joules, orientação por comando 

de voz e por texto ambos em 

UND 1 16190,00 16.190,00 
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português, apresentação em texto 

em tempo real do comando de voz no 

display, tela e display de cristal 

líquido (LCD), cartão de dados ou 

sofware específico para transferência 

e registro de eventos, alimentação 

com bateria interna recarregável com 

indicador de carga no display com 

capacidade de 50 choques em 200 

joules ou no mínimo 3 horas de 

monitoramento, carregador interno 

de bateria, indicadores luminosos de 

bateria em carga e carga completa, 

capacidade de operar tanto com 

bateria descartável, capacidade de 

operar às tomadas 110 V e 12 V 

constantes dentro de ambulância, 

possuir função eletrocardiograma - 

EGG, permitindo monitorização 

constante do paciente com traçado 

em tela através da utilização do cabo 

de EGG com 3 vias e eletrodos de 

EGG comuns, possuir função de SPO 

- Oximetria de Pulso com indicação 

de saturação de oxigênio no display, 

possuir configuração segundo o 

protocolo de internacional atual, 

certificado de garantia, assistência 

técnica nacional. Deve acompanhar o 

equipamento: alça e bolsa para 

transporte, 02 jogos de pás 

descartáveis para uso adulto, 02 

jogos de pás descartáveis para uso 

pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 

sensor para oximetria adulto, 01 

sensor para oximetria infantil e 01 

sensor para oximetrianeonatal, 

acompanhados de cabo, 01 software 

para transferência de dados, cabo de 

força conector 12 VDC, bateria 

recarregável, carregador de bateria, 

demais acessórios e insumos 

necessários ao perfeito 

funcionamento do equipamento. 

Registro no ministério da Saúde. 

Garantia mínima de 12 meses 
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023 13010132 

Detector fetal de mesa com display 

digital; faixa de medição de 

frequência cárdio fetal de 30 a 240 

batimentos/minuto; ciclagem de 

6.000 a 60.000 e frequência de 

trabalho 2 mhz +ou- 10%; controle 

de volume digital e tonalidade digital; 

saída para fone de ouvido ou 

gravador de som; bateria com 

autonomia de uso contínuo de até 5 

hrs e acionamento automático em 

caso de falha de rede elétrica; filtro 

minimizador de interferência durante 

a utilização 

UND 2 1039,00 2.078,00 

024 13010133 

Detector fetal portátil de frequência 

cardíaca fetal, com bateria 

recarregável, com transdutor de 2 

mhz e autofalante embutido de 1,2 w 

e gabinete em abs; displey lcd com 

mostrador digital, apresentação de 

f.c.f; escala de medição da fcf de 50 

a 240 bpm; com controle de volume; 

saída p/ fone de ouvido, frequência 

de 2,0 a 2,25 mhz, alojamento para 

transdutor na lateral do aparelho. 

Deve acompanhar carregador de 

bateria para rede elétrica Bivolt. 

Dimensões aproximadas 100x33x130 

mm. peso aproximado de 250 

Registro ANVISA. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 4 701,63 2.806,52 
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025 14060570 

Esfigmomanômetro aneroide portátil 

pediadrico. Manômetro aneróide – 

montado em armação de material 

plástico, envolta por amortecedor 

emborrachado para maior resistência 

a quedas. Deverá ser resistente a 

desregulagem freqüente, com 

graduação de 00 a 300mm hg. 

Possibilitar giro de 360° sobre seu 

eixo para facilitar a visualização. 

Braçadeira – confeccionada em nylon 

siliconado, de 1ª qualidade, 

antialérgico, resistente, extremidade 

flexível, impermeável. Fecho com 

velcro resistente. Deverá conter a 

marca do fabricante, indicação do 

tamanho da circunferência do braço, 

com o comprimento total de 68 

centímetros, largura de 15 

centímetros, indicado para verificação 

adequada da pressão arterial em 

adultos obesos e conter indicação do 

ponto correto de posicionamento 

sobre a artéria. Válvula peça em 

metal leve, de mecanismos nas 

operações de retenção e 

esvaziamento do ar comprimido. 

Manguito: adulto, ambidestro, 

antialérgico, livre de látex; bolsa e 

pêra – confeccionadas em borracha 

especial de comprovada vedação e 

resistência, livre de látex. Deverá 

possuir identificação da marca e 

fabricante do produto na braçadeira e 

no manômetro. Embalagem – deverá 

ser embalado individualmente em 

bolsa plástica, courvin ou outro 

material resistente. Comprovar 

assistência técnica no estado do 

Paraná. Garantia mínima de 

calibração de 05 anos, comprovada 

através de carta do fornecedor. Os 

aparelhos quando entregues quando 

entregues deverão vir acompanhados 

do laudo técnico do IPEM certificando 

sua aferição individualmente, bem 

como também o registro no Ministério 

da Saúde. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 4 104,13 416,52 
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026 14060571 

Estetoscópio pediátrico com duas 

olivas maleáveis de borracha macia 

ou similar, com sistema de fixação 

sem rosca. Formato duo-sonic que 

permite ausculta de sons de baixa e 

alta frequência, com audibilidade de 

20 a 500 Hz, podendo ocorrer 

variação de até 10 Hz para o menor 

valor e de até 20 Hz para o maior 

valor. O diafragma deverá possuir 

uma espessura entre 200 e 350 micra 

e deverá conter anel não frio flexível 

e consistente, facilitando sua limpeza. 

Borda do sino com proteção de 

borracha macia e consistente. Na 

extremidade proximal, deverá possuir 

mola na junção dos tubos auriculares, 

permitindo flexibilidade e 

distensibilidade, proporcionando 

adaptação suave das olivas nos 

condutos auditivos externos. Deverá 

ser entregue em embalagem 

individual. Registro no MS/ANVISA. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 4 646,57 2.586,28 

027 14060573 

Fita antropométrica, Especificação: 

Destinado para a medição de 

perímetros corporais, Deve ser de 

material maleável, inelástico, 

inextensível, resistente e de fácil 

higienização, Fita fabricada em aço 

com escala numérica gravada em 

tinta resistente ao uso, Escala 

numérica em centímetros, com 

graduação (precisão) de 1 mm, 

Escala numérica com, no mínimo, 

200 cm úteis, Escala numérica com 

indicação da dezena (em números 

maiores) a cada 10 cm, Fita com área 

em branco antes da linha ―zero‖ para 

permitir mensuração adequada, Fita 

deverá ter dispositivo de retração 

automática. Caixa protetora da fita 

deve ser confeccionada em material 

resistente e leve, Opcionalmente, a 

caixa protetora da fita deverá ter 

dispositivos de trava. 

UND 10 59,97 599,70 

028 13010134 

Foco de luz auxiliar ginecológico, 

iluminação LED com espelho, base 

em tripé de tubo de aço carbono 

quadrado, coluna em tubo de aço 

redondo, haste flexível, altura 

regulável por meio de manípulo, foco 

protetor em chapa de aço, pés com 

UND 15 511,27 7.669,05 
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rodízio giratório 2". Garantia mínima 

de 12 meses 

029 22010050 

Fogão a gás, 04 queimadores. 

Acendimento automático de mesa e 

forno, mesa sobreposta ao painel, 

forno autolimpante, porta do forno 

com visor, prateleiras do forno 

deslizantes com 03 níveis de 

regulagem, puxador do forno em 

alumínio, luz no forno, forno com 5 

níveis de temperatura, tampa de 

vidro temperado, quatro queimadores 

(sendo um "familia") isolamento 

térmico, válvula de segurança no 

forno, proteção térmica traseira. 

Voltagem de 110/220 v Bivolt — 

selecionável e ou automático. COR: 

Branca. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 2 729,62 1.459,24 

030 7011889 

Impressora laser, com impressão 

monocromática, memória mínima de 

16 mb, resolução mínima de 600 x 

600, velocidade de 30 ppm, 

capacidade de 100 páginas, 

impressão de 25.000 páginas, 

interface USB e Rede, frente e verso 

automático, garantia mínima de 12 

(doze) meses 

UND 10 1589,97 15.899,70 

031 14060574 

Inalador e nebulizador portátil para 

uso em residências e unidades de 

saúde, com máscaras anatômicas 

adulto e infantil, copo dosador de 

medicamento; vazão de ar livre de 10 

litros/min; voltagem: bivolt 

UND 2 157,13 314,26 

032 2011922 

Kit completa para limpeza úmida e 

seca de pisos em geral. Kit composto 

por carro funcional com balde Doblô 

30 litros - o2 águas; cabo de alumínio 

1,40m; haste americana com cabo de 

alumínio; placa sinalizadora; pá Pop 

UND 2 1095,50 2.191,00 

033 2011923 

Lixeira por pedal, capacidade aprox. 

10 litros, Balde cilíndrico de metal 

com pedal totalmente construído em 

aço inoxidável 

UND 20 303,33 6.066,60 

034 2011924 
Lixeira em aço inoxidável com tampa, 

capacidade 20 litros, acionamento 

por pedal e cesto com alça removível 

UND 9 217,30 1.955,70 
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035 13010135 

Mesa de exame clínico de ferro e 

armação tubular em epóxi, leito 

acolchado em espuma densidade 23 

e revestida em napa, cabeceira 

regulável em três posições; suporte 

para lençol de papel descartável; 

capacidade de suporte de pesa até 90 

Kg. Garantia mínima de 12 meses 

UND 4 601,44 2.405,76 

036 13010136 

Mesa ginecológica construída em 

chapa de aço, pés com ponteiras, 

três gavetas e duas portas de abrir. 

Leito todo estofado e revestido em 

courvin, movimentos através de 

cremalheiras, par de porta coxas 

reguláveis e estofados, medidas 

1,80x0,50x0,80cm. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 2 1862,30 3.724,60 

037 23010160 

Mesa para escritório retangular com 

03 gavetas reversível, cor branca, 

medidas: altura 75cm, largura 

136cm, profundidade 47cm, estrutura 

em MDP. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 3 313,85 941,55 

038 23010161 

Mesa para reuniões retangular com 

tampo em madeira aglomerada c/25 

mm de espessura, revestida em 

laminado melaminico na cor branca, 

com bordas em PVC. Superfícies 

lisas, duradouras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Painel frontal em 

madeira aglomerada. Pés em tubo de 

aço ABNT 1010/1020 e seção com 

reforço lateral paralelo em tubo de 

aço ABNT 1010/1020 com pintura 

eletrostática em epóxi pó. Ponteiras 

de acabamento na cor preta. 

Niveladores com eixo de aço 

rosqueável. Partes metálicas com 

tratamento anticorrosivo e 

antiferruginoso com pintura 

eletrostática em epóxi pó na cor 

preto fosco. Medidas: 200x110cm. 

Acabamentos arredondados. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 1 948,75 948,75 

039 23010162 

Mesa secretária com duas gavetas, 

corrediças metálicas, medidas: altura 

77cm, largura 106cm, profundidade 

45cm, peso 22Kg. Material MDF/MDP. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 424,62 424,62 

040 13010137 

Negatoscópio para fixação em 

parede, tipo aço inoxidável, mínimo 

01 corpo, consumo 60W, bivolt, 

dimensões aproximadas 

UND 6 739,47 4.436,82 
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43LX57CX8A. Garantia de 12 meses 

041 13010138 

Oftalmoscópio LED com estojo, 19 

lentes de -20 a +20dioptrias; seleção 

de 05 aberturas com filtro verde; 

cabeça em ABS, resistente a impacto, 

lâmpada 2.5V de LED; alimentação 

02 pilhas AA; com botão liga/desliga 

e clipe de bolso; comprimento total 

17cm e peso de 65g 

aproximadamente. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 3 1056,00 3.168,00 

042 14060650 

Otoscópio com bateria convencional, 

em fibra óptica com no mínimo 05 

espéculos reusáveis. Certificado de 

Registro do Produto na ANVISA/MS. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 6 450,95 2.705,70 

043 72020003 

Oxímetro de Pulso. Equipamento que 

avalia o nível de oxigênio no sangue. 

Modelo compacto e portátil; visor 

com LED; informa o nível de Bateria; 

painel informa Sp02, FC e barra de 

intensidade do Pulso 

UND 10 1389,60 13.896,00 

044 58014836 
Pinça de gesso Henning 27 cm em 

aço inox 
UND 1 314,81 314,81 

045 22010051 

Refrigerador para copa degelo 

automático, gaveta extra fria para 

alimentos frescos, gaveta para frutas 

e legumes, termostato para ajuste de 

temperatura, porta ovos, prateleiras 

removíveis, reguláveis e inclináveis, 

isento de CFC, pés niveladores, 

iluminação interna, capacidade bruta 

(geladeira x congelador) de 261 a 

295 litros, consumo mensal de 23 a 

28 KWh, bivolt, na cor branca, 

assistência técnica do equipamento 

deverá ser no Paraná e se não 

houver, a empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar 

gratuitamente o translado do 

equipamento até o local da 

Assistência Técnica. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 5 1601,64 8.008,20 

046 13010139 

Seladora automática contínua 

específica para material hospitalar, 

com sistema de esteira que suporte 

até 5 kg; controle de velocidade para 

ajustar quantidade de embalagens a 

ser selada; datador em relevo para 

impressão de fabricação, validade e 

lote nas embalagens; controle de 

temperatura com ajuste de 0 a 

300°C; esteira ajustável ao tamanho 

UND 2 5650,00 11.300,00 
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da embalagem; botão de emergência. 

Garantia mínima de 12 meses 

047 13010144 

Serra de gesso motor de escovas, 

com serra elétrica, potência 180 W, 

rotação de motor de 1.800 RPM, 

câmbio em aço especial com 

lubrificação permanente, lâminas de 

corte em aço com tratamento 

superficial. Comprimento 280mm, 

largura 64 mm. Voltagem bivolt. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 2226,01 2.226,01 

048 14060651 
Suporte para soro em aço inox. 

Garantia mínima de 12 meses 
UND 11 321,78 3.539,58 

049 13010140 

Ventilador pulmonar mecânico, 

acionado pneumaticamente e ciclado 

a pressão. De design moderno e 

compacto, indicado para ventilação 

assistida/controlada em fisioterapia 

respiratório (IPPV), casos de 

insuficiência respiratória aguda e 

crônica, em procedimentos e 

transportes intra-hospitalar (CTIs e 

prontos-socorros) e extra hospitalar 

(em ambulâncias e helicópteros).  

Com sistema de nebulização durante 

a fase inspiratória, independente do 

fluxo inspiratório ajustado, 

ocasionando uma nebulização 

eficiente mesmo com utilização de 

baixo fluxo. Compatível com via 

aérea utilizada em UTI para 

ventilação prolongada. Não 

magnetizável, sendo assim pode ser 

utilizado em sala de ressonância 

magnética. Com liberação do fluxo do 

nebulizador somente na fase 

inspiratória; com válvula 

estabilizadora de pressão interna que 

impede variações dos parâmetros 

ajustados, dispensando o uso de 

válvula estabilizadora externa; 

seguro, possui válvula para 

prevenção de varotrauma; possui 

filtro para admissão de ar ambiente; 

projetado para paciente pediátrico 

(acima de 10 kg) e adultos. Com os 

seguintes controles Fluxo (TI) tempo 

expiratório esforço para ventilação 

assistida; pressão Ciclo Manual 

Válvula Liga/Desliga FiO2 PEEP. 

Acompanha o aparelho Circuito de via 

aérea com micro-nebulizador (01 

conjunto). Especificações Técnicas 

UND 1 9502,00 9.502,00 
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Mecanismo: Pneumático Ciclagem: a 

pressão da fase INS/EX e a tempo da 

fase EX/INS Geradores: Fluxo 

(oxigênio a 100%) e pressão 

(oxigênio a 40%) Modo de 

ventilação: CMV (controlada), AMV 

(assistida), CMV + AMV e Manual 

PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de H2O 

Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal 

podendo variar de 3,5 a 5,0 kgf/cm2; 

Intervalo de freqüência de 6 a 60 

ciclos por minuto (com); Tempo 

expiratório de 0,1 a 15 segundos; 

Fluxo máximo 60 l/min (oxigênio a 

100%) ou 90 l/min (oxigênio a 40%); 

Pressão Inspiratória de 10 a 70 cm 

de H2O; Concentração de oxigênio 

40% (sem carga a jusante) ou 

100%; Resistência Expiratória de 

2cm de H2O a 50 litros/minuto; 

Válvula de segurança de 75 cm de 

H2O. Com manual do usuário. 

Garantia mínima de 24 meses  

 

VALOR TOTAL GLOBAL DO PROCESSO R$ 260.542,16 (Duzentos e sessenta mil e 

quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). 

 

5. FORMA DE JULGAMENTO: menor preço por item. 
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6. LOCAL DE ENTREGA E QUANTIDADE DE ITENS POR MUNICÍPIO:  

6.1. Endereço para entrega: 

 

MUNICÍPIO ENDEREÇO PARA ENTREGA 

CAMPO ERÊ 

Rua Bandeirantes, n° 48, Centro, Centro 

Municipal de Saúde, Campo Erê – CEP 

89980-000 

CHOPINZINHO 

Rua Coronel Santiago Dantas, nº 4864, 

Centro, Secretaria Municipal de Saúde de 

Chopinzinho – CEP 85.560-000. 

CORONEL DOMINGOS SOARES 

Avenida Araucária, n° 274, Centro, 

Departamento Municipal de Saúde de 

Coronel Domingos Soares – CEP 85.557-

000 

HONÓRIO SERPA 

Avenida das Flores, S/N, Centro, Pronto 

Atendimento 24 Horas de Honório Serpa- 

CEP: 85.548-000. 

ITAPEJARA D’OESTE 

Rua Abilon de Souza Naves, 1275 

Centro de Saúde, ao lado da Prefeitura 

Municipal 

Itapejara D’Oeste – CEP: 85.580-000 
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   6.2. Quantidade por município: 
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01 Adipômetro científico, material chassi 

policarbonato, amplitude de 0 a 78mm, 

tolerância de +/- 0,5mm, tolerância medição 

precisão em décimos de mm, aplicação leitura 

direta de dobra cutânea. Acompanha manual 

de instruções em português. Garantia mínima 

de 12 meses 

    01 

02 Antropômetro horizontal. Especificações: 

Equipamento destinado à medição de crianças 

em decúbito frontal, Fabricado em material 

rígido, resistente à umidade e de fácil 

higienização, Deve incluir todas as peças 

necessárias para sua utilização, Escala 

numérica em centímetros, com graduação 

(precisão) de 1mm. Escala numérica com, no 

mínimo, 100 cm úteis, Escala numérica com 

indicação de dezena (em números maiores) a 

cada 10 cm, Cursor deve permitir o deslize 

suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus 

com a escala , numérica e boa indicação para a 

leitura, Deve incluir bolsa ou outra embalagem 

para seu armazenamento e transporte, 

Equipamento acompanhado de estojo exclusivo 

para proteção e transporte, Equipamento 

acompanhado de manual de instrução em 

português. Garantia mínima de 12 meses 

    05 

03 Armário 02 portas. Corpo (laterais, base, 

prateleiras e fundos) confeccionado em 

madeira aglomerada 18 mm de espessura, 

   07 04 
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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 180°, bordas 

laterais em fita de PVC, revestimento 

melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 

dobradiças metálicas com abertura de 270°. 

Puxadores confeccionados em alumínio 

(acabamento fosco). 03 prateleiras internas, 

confeccionadas em madeira aglomerada15 ou 

18 mm, com revestimento melamínico e 

diversas regulagens de altura e dispositivo 

para fixação em aço trefilado. Cor branca, 

medidas 1,60x0,95x0,50m, podendo ter 

variação de + ou - 10%. Garantia de 

fabricação de 12 meses 

04 Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em 

vidro: uso hospitalar.  Fundo e teto em chapa 

de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento 

anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. 

Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e 

laterais em vidro com espessura mínima de 4 

mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de 

altura X 0,50m de largura X 0,40m de 

profundidade. Garantia mínima de 12 meses 

    03 

05 Armário vitrine, em aço com 02 portas e 

fechaduras com chaves e 04 prateleiras 

internas de vidro, portas e laterais de vidro, 

fundo em chapa de aço, dimensões 

aproximadas 1,70x0,40x0,70m. Garantia 

mínima de 12 meses 

    03 

06 Armário em aço duas portas, com dimensões     05 
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mínimas de 1,70x0,75 metros. Garantia 

mínima de 12 meses 

07 Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas 

suspensa, com puxadores externos ou 

embutidos e porta etiquetas. Capacidade por 

prateleira de +ou- 25Kg. Garantia mínima de 

12 meses 

    04 

08 Aspirador de Sangue e Secreção: Apresenta 

funcionamento com baixo nível de ruído  e 

modo de operação contínuo/intermitente. 

Sistema de produção de vácuo acionado por 

diafragma em borracha neoprene e malha de 

nylon, com alta durabilidade e eliminando as 

superfícies de fricção. Fácil manutenção. 

Registro agulha em aço inox, de passo fino, 

para ajuste de vácuo, proporcionando suave 

regulagem da sucção. Motor elétrico com ¼ 

CV, com sistema interno de exaustão forçada. 

Cabeçote aletado para maior dissipação de 

calor. Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg (760 

mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de 

vácuo, entre 0 e 22 pol Hg, Fluxo de ar: 25 

litros / min. Aspiração de água: 4 litros / min. 

Válvula de segurança acionada por bóia para 

bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. 

Funcionamento totalmente isento de óleo. 

Carenagem plástica para proteção do motor de 

alta resistência, com abertura para saída do 

sistema de exaustão forçada do ar; Alça de 

empunhadura na parte superior para 

locomoção. Pés antiderrapantes de borracha, 

sistema de ventosas.  Micro filtro HEPA para 

partículas de até 0,5 microondas; 

ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: Frasco de 5 litros 

de policarbonato inquebrável, autoclavável e 

    01 
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graduado em alto relevo; Tampa do frasco 

facilmente desmontável para procedimentos de 

limpeza, com sistema de vedação hermética e 

válvula limitadora de segurança para frasco 

cheio e extensão com engate através de 

sistema de rosca. ESPECIFICAÇÃO DO 

SUPORTE RODÍZIO: Cinco rodízios giratórios de 

2‖ de diâmetro, todos com freio, em material 

plástico, permitindo fácil movimentação. 

Estrutura tubular com tratamento 

antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por 

processo eletrostático. Empunhadeira para 

transporte. Suporte para cânulas 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: Potência de 

entrada máxima: 540 Watts, 127 Vac, 

Freqüência da rede: 50/60 Hz, Cabo de 

alimentação flexível com plug de 3 vias (com 

pino de aterramento), Dois fusíveis de 

proteção; Sistema de proteção, com rearme 

automático para super aquecimento do motor e 

sobrecarga na rede elétrica. ACOMPANHA: 

Extensão em silicone atóxico para frasco 

coletor, Uma cânula (yankauer) descartáveis 

estéreis para aspiração, com extensão de 

2,5m, Pedal interruptor, Com Registro no 

ministério da saúde. Garantia de 12 meses 

09 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 

LITROS: Câmara de esterilização em aço 

inoxidável. O aço inoxidável é um material 

nobre indicado para a fabricação das câmaras 

de esterilização. Painel digital com dois 

displays independentes, inteiramente em 

teclado de membrana e com avisos que 

permitem o controle simultâneo dos 

parâmetros do ciclo. Permite o controle em 
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tempo real de todo o ciclo de esterilização 

através de dois painéis digitais independentes, 

totalmente em teclado de membrana e com 

diversos indicadores. Controle do ciclo 

totalmente automático através de 

microprocessador eletrônico SMT (Surface 

Mount Technology) com milhares de ciclos 

programáveis e que permite ajustes de tempo 

segundo a segundo e de temperatura grau a 

grau. Um controlador eletrônico de precisão 

possibilita escolher tempos e temperaturas 

desejados tanto na esterilização quanto na 

secagem, o que permite adequar o uso ao tipo 

de material, sem danificá-lo. Uma ampla 

liberdade de escolha dos ciclos está disponível 

para a melhor adequação às necessidades de 

cada usuário. Fecho da tampa de triplo estágio 

com sistema de restrição de abertura por fuso 

de encaixe e deslizamento por rolamento axial. 

Um dispositivo patenteado que impede a 

abertura da tampa enquanto houver pressão 

interna e também oferece maior durabilidade, 

segurança e suavidade no acionamento. 

Secagem do material com ajustes de 

temperatura grau a grau e de tempo segundo a 

segundo. Com opção de ciclos extras. Sistema 

de porta com construção dupla totalmente em 

aço carbono e aço inox laminados. Guarnição 

em silicone vulcanizado fixada na câmara de 

esterilização. Atuação descontínua da 

resistência durante o ciclo para menor 

consumo de energia elétrica. Utiliza água limpa 

a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. 

Sistemas de segurança automáticos, com 

mensagens de erro visuais e sonoras. Dezenas 
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de sistemas de segurança que controlam todo 

o ciclo e previnem falhas de operação e/ou 

funcionamento. 22 sistemas de segurança: 

Controlador eletrônico, controle de fechamento 

da tampa, controle de bloqueio de ciclo, 

controle de temperatura excessiva e falha de 

esterilização, controle de falta de água, 

controle de temperatura insuficiente e falha de 

esterilização, controle de interrupção de ciclo, 

indicação de erro no sensor, controle eletrônico 

para abertura indevida da tampa, válvula 

solenoide exclusiva para água, válvula 

solenoide exclusiva para vapor, válvula anti-

vácuo, selo de segurança, guarnição, fecho de 

triplo estágio, fuso rolamento, tubulação 

interna, chave geral, fusível, tampa circular, 

travessa da tampa, trava auxiliar de segurança 

Temperatura de trabalho: até 121ºC e uma 

pressão de 1kgf/cm² Acessórios: 02 bandejas 

em alumínio anodizado, Copo graduado, 

manual de instalação e manutenção. Consumo 

de energia 500 watts a cada ciclo. Registro no 

ministério da Saúde. Garantia mínima de 12 

meses 

10 Autoclave, com capacidade mínima de 65 litros 

Controle total ente Automático. Garantia 

mínima de 12 meses 

 01   01 

11 Balança digital portátil eletrônica, acionamento 

através de toque, graduação de 100g, 

capacidade de pesagem até 180Kg; plataforma 

de vidro temperado. Garantia mínima de 12 

meses 

  18   

12 Balança pediátrica digital. Especificação: 

Fabricada exclusivamente para pesagem de 

crianças menores de 2 anos de idade, 

    03 
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Construída em material resistente e de fácil 

higienização, Mostrador (display) digital com 

indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos, 

Função da tecla TARA (zero) no painel frontal, 

Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg, 

Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g, 

Deve possuir prato em forma de concha para 

garantir maior segurança e conforto à criança, 

Prato deve ser de material resistente, 

higienizável e atóxica, Pés reguláveis, 

revestidos de material antiderrapante, Chave 

seletora de tensão de 110/220 V, É 

indispensável que o produto apresente 

certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de 

Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial), Equipamento acompanhado de 

estojo exclusivo para proteção e transporte. 

Garantia mínima de 12 meses 

13 Balcão confeccionado em madeira aglomerada 

18mm de espessura, revestimento dupla face 

em laminado metamínico de baixa pressão, 

bordas laterais com fita de PVC. Superfície lisa, 

duradoura e de fácil limpeza e desinfecção. 

Tampo superior confeccionado em madeira 

aglomerada de alta densidade com 25 mm de 

espessura, sistema postforming, bordas 

frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, 

revestimento metamínico. Fechadura frontal, 

tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com 

abertura de 270°. Puxadores metálicos 

(cromados); 01 (uma) prateleira interna 

confeccionada em madeira aglomerada entre 

15 e 18 mm, com revestimento metamínico e 

diversas regulagens de altura e dispositivo 

    04 

mailto:conims@conims.com.br


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

para fixação em aço trefilado. Cor: branca, 

medindo a 95 cm de largura x 74 de altura x 

50 de profundidade – podendo ter variação de 

+/- 10%. Garantia mínima de 12 meses 

14 Banqueta em aço inoxidável, giratória, rodízios 

com encosto e regulagem de altura mecânica. 

Garantia mínima de 12 meses 

    04 

15 

 

 

Biombo triplo com painéis em lona plastificada, 

com ou sem rodízios. Medidas aproximadas: 

aberto 1,80x1,80cm. 

 03 02  06 

16 Cadeira giratória, ergonômica, estofada com 

espuma de alta densidade, com apoio para 

braços, sistema de regulagem milimétrica de 

altura do assento a gás (curso mínimo de 

100mm), acabamento dos pés em borracha da 

cor preta. Garantia mínima de 12 meses 

    25 

 

17 Caneta de alta rotação, baixo ruído, com 

sistema de colocação e retirada de broca com 

auxílio de saca-brocas, spray triplo grande 

eficiência na refrigeração da broca e da 

superfície do dente, turbina micro balanceada 

rolamentos de cerâmica garantindo a 

durabilidade por muito mais tempo, encaixe 

borden, rotação de 380.000 rpm a 420.000 

rpm autoclavavel. Garantia de 12 meses 

    02 

18 Carrinho de emergência com 04 gavetas, mesa 

superior em aço inox, suporte para cilindro de 

oxigênio, suporte para soro, suporte para 

cardioversor ou desfibrilador, tábua para 

massagem cardíaca e tomada elétrica; uma 

das gavetas com divisórias para organização 

dos medicamentos. Garantia mínima de 12 

meses 

  01   

19 Computador notebook, Intel Core I5 ou AMD 

A10, com memória DDR3 1600 MHZ, de no 

    01 
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mínimo 8 MB, disco rígido de 500 GB, unidade 

CD/DVD integrada, teclado ABNT2, mouse com 

touchpad, rede 10/100/1000 e WIFI, webcan, 

bateria de 06 células, tela de 14‖ ou 15‖, 

interfaces USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA, 

LEITOR DE CARTÃO, com mouse conexão no 

mínimo USB e maleta para transporte. 

Windows 8 Pro 64 bits licenciado. Garantia 

mínima de 12 meses 

20 Computadores - estação de trabalho 

intermediária 8,0 Gb RAM - HD 1T Monitor 21,5 

com suporte ajustável de altura, sistema 

operacional MS Windows 10. Teclado e Mouse. 

Garantia mínima de 12 meses 

   05 09 

21 Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com 

refrigeração externa ao corpo, acoplável ao 

micro motor com sistema intra onde o torque e 

a rotação são transmitidos à broca através de 

um conjunto de eixos e engrenagens com 

rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio 

anodizado, giro livre de 360° sobre o micro 

motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo 

e o pescoço da cabeça, trava da broca por 

lâmina de aço deslocável lateralmente em 

ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal 

da broca, tamanho co 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. Garantia Mínima 12 

meses 

    01 

22 Desfibrilador/Cardioversor: Microprocessado, 

portátil, novo, adaptável a qualquer paciente 

    01 

mailto:conims@conims.com.br


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

adulto ou infantil, projetado para atendimento 

em emergências cardíacas e aplicação com uso 

de pás adesivas, tecnologia de choques 

bifásicos, com forma de onda retilínea ou 

exponencial truncada, capacidade de aplicar 

choques em até 360 joules, análise automática 

do ritmo cardíaco do paciente, determinação 

dos choques quando aplicável de acordo com o 

protocolo internacional vigente ou capacidade 

reprogramação para o protocolo atual, modo 

de desfribililação adulto: 150 joules no primeiro 

choque, 200 joules no segundo choque e 360 

joules no terceiro choque, tempo de carga de 

no máximo 05 segundo para 200 joules, 

orientação por comando de voz e por texto 

ambos em português, apresentação em texto 

em tempo real do comando de voz no display, 

tela e display de cristal líquido (LCD), cartão de 

dados ou sofware específico para transferência 

e registro de eventos, alimentação com bateria 

interna recarregável com indicador de carga no 

display com capacidade de 50 choques em 200 

joules ou no mínimo 3 horas de 

monitoramento, carregador interno de bateria, 

indicadores luminosos de bateria em carga e 

carga completa, capacidade de operar tanto 

com bateria descartável, capacidade de operar 

às tomadas 110 V e 12 V constantes dentro de 

ambulância, possuir função eletrocardiograma - 

EGG, permitindo monitorização constante do 

paciente com traçado em tela através da 

utilização do cabo de EGG com 3 vias e 

eletrodos de EGG comuns, possuir função de 

SPO - Oximetria de Pulso com indicação de 

saturação de oxigênio no display, possuir 
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configuração segundo o protocolo de 

internacional atual, certificado de garantia, 

assistência técnica nacional. Deve acompanhar 

o equipamento: alça e bolsa para transporte, 

02 jogos de pás descartáveis para uso adulto, 

02 jogos de pás descartáveis para uso 

pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 sensor para 

oximetria adulto, 01 sensor para oximetria 

infantil e 01 sensor para oximetrianeonatal, 

acompanhados de cabo, 01 software para 

transferência de dados, cabo de força conector 

12 VDC, bateria recarregável, carregador de 

bateria, demais acessórios e insumos 

necessários ao perfeito funcionamento do 

equipamento. Registro no ministério da Saúde. 

Garantia mínima de 12 meses 

23 Detector fetal de mesa com display digital; 

faixa de medição de frequência cárdio fetal de 

30 a 240 batimentos/minuto; ciclagem de 

6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2 mhz 

+ou- 10%; controle de volume digital e 

tonalidade digital; saída para fone de ouvido ou 

gravador de som; bateria com autonomia de 

uso contínuo de até 5 hrs e acionamento 

automático em caso de falha de rede elétrica; 

filtro minimizador de interferência durante a 

utilização 

    02 

24 Detector fetal portátil de frequência cardíaca 

fetal, com bateria recarregável, com transdutor 

de 2 mhz e autofalante embutido de 1,2 w e 

gabinete em abs; displey lcd com mostrador 

digital, apresentação de f.c.f; escala de 

medição da fcf de 50 a 240 bpm; com controle 

de volume; saída p/ fone de ouvido, frequência 

de 2,0 a 2,25 mhz, alojamento para transdutor 

02    02 
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na lateral do aparelho. Deve acompanhar 

carregador de bateria para rede elétrica Bivolt. 

Dimensões aproximadas 100x33x130 mm. 

peso aproximado de 250 Registro ANVISA. 

Garantia mínima de 12 meses 

25 Esfigmomanômetro aneroide portátil 

pediadrico. Manômetro aneróide – montado em 

armação de material plástico, envolta por 

amortecedor emborrachado para maior 

resistência a quedas. Deverá ser resistente a 

desregulagem freqüente, com graduação de 00 

a 300mm hg. Possibilitar giro de 360° sobre 

seu eixo para facilitar a  visualização. 

Braçadeira – confeccionada em nylon 

siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, 

resistente, extremidade flexível, impermeável. 

Fecho com velcro resistente. Deverá conter a 

marca do fabricante, indicação do tamanho da 

circunferência do braço, com o comprimento 

total de 68 centímetros, largura de 15 

centímetros, indicado para verificação 

adequada da pressão arterial em adultos 

obesos e conter indicação do ponto correto de 

posicionamento sobre a artéria. Válvula peça 

em metal leve, de mecanismos nas operações 

de retenção e esvaziamento do ar comprimido. 

Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, 

livre de látex; bolsa e pêra – confecionadas em 

borracha especial de comprovada vedação e 

resistência, livre de látex. Deverá possuir 

identificação da marca e fabricante do produto 

na braçadeira e no manômetro. Embalagem – 

deverá ser embalado individualmente em bolsa 

plástica, courvim ou outro material resistente. 

Comprovar assistência técnica no estado do 
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Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 

anos, comprovada através de carta do 

fornecedor. Os aparelhos quando entregues 

quando entregues derão vir acompanhados do 

laudo técnico do IPEM certificando sua aferição 

individualmente, bem como também o registro 

no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 12 

meses 

26 Estetoscópio pediátrico – com duas olivas 

maleáveis de borracha macia ou similar, com 

sistema de fixação sem rosca. Formato duo-

sonic que permite ausculta de sons de baixa e 

alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 

Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz 

para o menor valor e de até 20 Hz para o 

maior valor. O diafragma deverá possuir uma 

espessura entre 200 e 350 micra e deverá 

conter anel não frio flexível e consistente, 

facilitando sua limpeza. Borda do sino com 

proteção de borracha macia e consistente. Na 

extremidade proximal, deverá possuir mola na 

junção dos tubos auriculares, permitindo 

flexibilidade e distensibilidade, proporcionando 

adaptação suave das olivas nos condutos 

auditivos externos. Deverá ser entregue em 

embalagem individual. Registro no MS/ANVISA. 

Garantia mínima de 12 meses 

    04 

27 Fita antropométrica, Especificação: Destinado 

para a medição de perímetros corporais, Deve 

ser de material maleável, inelástico, 

inextensível, resistente e de fácil higienização, 

Fita fabricada em aço com escala numérica 

gravada em tinta resistente ao uso, Escala 

numérica em centímetros, com graduação 

(precisão) de 1 mm, Escala numérica com, no 
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mínimo, 200 cm úteis, Escala numérica com 

indicação da dezena (em números maiores) a 

cada 10 cm, Fita com área em branco antes da 

linha ―zero‖ para permitir mensuração 

adequada, Fita deverá ter dispositivo de 

retração automática. Caixa protetora da fita 

deve ser confeccionada em material resistente 

e leve, Opcionalmente, a caixa protetora da fita 

deverá ter dispositivos de trava. 

28 Foco de luz auxiliar ginecológico, iluminação 

LED com espelho, base em tripé de tubo de aço 

carbono quadrado, coluna em tubo de aço 

redondo, haste flexível, altura regulável por 

meio de manípulo, foco protetor em chapa de 

aço, pés com rodízio giratório 2". Garantia 

mínima de 12 meses 

01 03 06  05 

29 Fogão a gás, 04 queimadores. Acendimento 

automático de mesa e forno, mesa sobreposta 

ao painel, forno autolimpante, porta do forno 

com visor, prateleiras do forno deslizantes com 

03 níveis de regulagem, puxador do forno em 

alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de 

temperatura, tampa de vidro temperado, 

quatro queimadores (sendo um "familia") 

isolamento térmico, válvula de segurança no 

forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 

110/220 v Bivolt — selecionável e ou 

automático. COR: Branca. Garantia mínima de 

12 meses 

    02 

30 Impressora laser, com impressão 

monocromática, memória mínima de 16 mb, 

resolução mínima de 600 x 600, velocidade de 

30 ppm, capacidade de 100 páginas, impressão 

de 25.000 páginas, interface USB e Rede, 

frente e verso automático, garantia mínima de 
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12 (doze) meses 

31 Inalador e nebulizador portátil para uso em 

residências e unidades de saúde, com 

máscaras anatômicas adulto e infantil, copo 

dosador de medicamento; vazão de ar livre de 

10 litros/min; voltagem: bivolt 

  02   

32 Kit completa para limpeza úmida e seca de 

pisos em geral. Kit composto por carro 

funcional com balde Doblô 30 litros - o2 águas; 

cabo de alumínio 1,40m; haste americana com 

cabo de alumínio; placa sinalizadora; pá Pop 

  02   

33 Lixeira por pedal, capacidade aprox. 10 litros, 

Balde cilíndrico de metal com pedal totalmente 

construído em aço inoxidável, tampa acionada 

por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros 

    20 

34 Lixeira em aço inoxidável com tampa, 

capacidade 20 litros, acionamento por pedal e 

cesto com alça removível 

  09   

35 Mesa de exame clínico de ferro e armação 

tubular em epóxi, leito acolchado em espuma 

densidade 23 e revestida em napa, cabeceira 

regulável em três posições; suporte para lençol 

de papel descartável; capacidade de suporte de 

pesa até 90 Kg. Garantia mínima de 12 meses 

  03  01 

36 Mesa ginecológica construída em chapa de aço, 

pés com ponteiras, três gavetas e duas portas 

de abrir. Leito todo estofado e revestido em 

courvin, movimentos através de cremalheiras, 

par de porta coxas reguláveis e estofados, 

medidas 1,80x0,50x0,80cm. Garantia mínima 

de 12 meses 

  02   

37 Mesa para escritório retangular com 03 gavetas 

reversível, cor branca, medidas: altura 75cm, 

largura 136cm, profundidade 47cm, estrutura 

em MDP. Garantia mínima de 12 meses 

01  02   
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38 Mesa para reuniões retangular com tampo em 

madeira aglomerada c/25 mm de espessura, 

revestida em laminado melaminico na cor 

branca, com bordas em PVC. Superfícies lisas, 

duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. 

Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em 

tubo de  aço ABNT 1010/1020 e seção com 

reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 

1010/1020 com pintura eletrostática em epóxi 

pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. 

Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes 

metálicas com tratamento anticorrosivo e 

antiferruginoso com pintura eletrostática em 

epóxi pó na cor preto fosco. Medidas: 

200x110cm. Acabamentos arredondados. 

Garantia mínima de 12 meses 

   01  

39 Mesa secretária com duas gavetas, corrediças 

metálicas, medidas: altura 77cm, largura 

106cm, profundidade 45cm, peso 22Kg. 

Material MDF/MDP. Garantia mínima de 12 

meses 

  01   

40 Negatoscópio para fixação em parede, tipo aço 

inoxidável, mínimo 01 corpo, consumo 60W, 

bivolt, dimensões aproximadas 43LX57CX8A. 

Garantia de 12 meses 

    06 

41 Oftalmoscópio LED com estojo, 19 lentes de -

20 a +20dioptrias; seleção de 05 aberturas 

com filtro verde; cabeça em ABS, resistente a 

impacto, lâmpada 2.5V de LED; alimentação 02 

pilhas AA; com botãi liga/desliga e clipe de 

bolso; comprimento total 17cm e peso de 65g 

aproximadamente. Garantia mínima de 12 

meses 

  03   

42 Otoscópio com bateria convencional, em fibra 

óptica com no mínimo 05 espéculos reusáveis. 

    06 
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Certificado de Registro do Produto na 

ANVISA/MS. Garantia mínima de 12 meses 

43 Oxímetro de Pulso. Equipamento que avalia o 

nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto 

e portátil; visor com LED; informa o nível de 

Bateria; painel informa Sp02, FC e barra de 

intensidade do Pulso 

    10 

44 Pinça de gesso Henning 27 cm em aço inox  01    

45 Refrigerador para copa degelo automático, 

gaveta extra fria para alimentos frescos, 

gaveta para frutas e legumes, termostato para 

ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras 

removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de 

CFC, pés niveladores, iluminação interna, 

capacidade bruta (geladeira x congelador) de 

261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 

KWh, bivolt, na cor branca, assistência técnica 

do equipamento deverá ser no Paraná e se não 

houver, a empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar gratuitamente o 

translado do equipamento até o local da 

Assistência Técnica. Garantia mínima de 12 

meses 

  02 01 02 

46 Seladora automática contínua específica para 

material hospitalar, com sistema de esteira que 

suporte até 5 kg; controle de velocidade para 

ajustar quantidade de embalagens a ser 

selada; datador em relevo para impressão de 

fabricação, validade e lote nas embalagens; 

controle de temperatura com ajuste de 0 a 

300°C; esteira ajustável ao tamanho da 

embalagem; botão de emergência. Garantia 

mínima de 12 meses 

    02 

 

47 Serra de gesso motor de escovas, com serra 

elétrica, potência 180 W, rotação de motor de 

 01    
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1.800 RPM, câmbio em aço especial com 

lubrificação permanente, lâminas de corte em 

aço com tratamento superficial. Comprimento 

280mm, largura 64 mm. Voltagem bivolt. 

Garantia mínima de 12 meses 

48 Suporte para soro em aço inox. Garantia 

mínima de 12 meses 

01 03   07 

49 Ventilador pulmonar mecânico, acionado 

pneumaticamente e ciclado a pressão. De 

design moderno e compacto, indicado para 

ventilação assistida/controlada em fisioterapia 

respiratório (IPPV), casos de insuficiência 

resporatória aguda e crônica, em 

procedimentos e transportes intra-hospitalar 

(CTIs e prontos-socorros) e extra hospitalar 

(em ambulâncias e helicópteros).  Com sistema 

de nebulização durante a fase inspiratória, 

idependente do fluxo inspiratório ajustado, 

ocasionando uma nebulização eficiente mesmo 

com utilização de baixo fluxo. Compatível com 

via aérea utilizada em UTI para ventilação 

prolongada. Não magnetizável, sendo assim 

pode ser utilizado em sala de ressonância 

magnética. Com liberação do fluxo do 

nebulizador somente na fase inspiratória; com 

válvula estabilizadora de pressão interna que 

impede variações dos parâmetros ajustados, 

dipensando o uso de válvula estabilizadora 

externa; seguro, possui válvula para prevenção 

de varotrauma; possui filtro para admissão de 

ar ambiente; projetado para paciente 

pediátrico (acima de 10 kg) e adultos. Com os 

seguintes controles Fluxo (TI) tempo 

expiratório esforço para ventilação assistida; 

pressão Ciclo Manual Válvula Liga/Desliga FiO2 

    01 
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PEEP. Acompanha o aparelho Circuito de via 

aérea com micro-nebulizador (01 conjunto). 

Especificações Técnicas Mecanismo: 

Pneumático Ciclagem: a pressão da fase 

INS/EX e a tempo da fase EX/INS Geradores: 

Fluxo (oxigênio a 100%) e pressão (oxigênio a 

40%) Modo de ventilação: CMV (controlada), 

AMV (assistida), CMV + AMV e Manual PEEP: 

Ajustável de 0 a 20 cm de H2O Fonte 

Propulsora: Oxigênio medicinal podendo variar 

de 3,5 a 5,0 kgf/cm2; Intervalo de freqüência 

de 6 a 60 ciclos por minuto (com); Tempo 

expiratório de 0,1 a 15 segundos; Fluxo 

máximo 60 l/min (oxigênio a 100%) ou 90 

l/min (oxigênio a 40%); Pressão Inspiratória 

de 10 a 70 cm de H2O; Concentração de 

oxigênio 40% (sem carga a jusante) ou 100%; 

Resistência Expiratória de 2cm de H2O a 50 

litros/minuto; Válvula de segurança de 75 cm 

de H2O. Com manual do usuário. Garantia 

mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

7.1.  O prazo máximo de entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias contados 

a partir da data de recebimento da Nota de Autorização de Despesa/Empenho 

7.2. As entregas serão feitas mediante a ―Autorização de Fornecimento ou Documento 

Equivalente‖ e deverão ocorrer no local especificado no item 6 deste termo, 

respeitando o prazo estipulado no Anexo I deste Edital.  

7.3. 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.  

7.4. O objeto será recusado:  

7.4.1. Se entregue com especificações diferentes das contidas na proposta da 

Licitante Vencedora;  

7.4.2. Se entregue com qualquer defeito de fabricação. 
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7.5. Caso não cumprido as exigências deste Edital, a Licitante Vencedora será 

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

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

Administrativo, sem nenhum ônus para os Órgãos Participantes (municípios 

consorciados). 

7.6. 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/Órgão Participante, independente de aplicação de sanções cabíveis, 

podendo esta determinar o cancelamento do item do Contrato Administrativo.  

7.7. 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. 

7.8. 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, os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 

7.9. O proponente vencedor deverá entregar, a mesma marca dos produtos 

apresentados na proposta. 

7.10. 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. 

 

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

autenticada pelo respectivo consulado, traduzido por tradutor público juramentado. 

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

9.4. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 

9.5. Fornecimento de manual técnico operacional, em português ou traduzido, com 

informações quanto ao funcionamento e procedimentos para verificação de problemas 

com limpeza, adequação do equipamento, contendo o contato da assistência técnica, 

podendo ser apresentadas em cópias ou em CD. 

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

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

elétricos e eletrônicos), contados a partir do recebimento definitivo do (s) mesmo (s) 

pela contratante. 

9.7. A apresentação do Certificado de Produto expedido pela Anvisa e da 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), serão exigidas somente 

àqueles produtos cujo segmento faça-se obrigatório. 

9.8. As proponentes deverão apresentar ainda as DECLARAÇÕES: 

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

Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a 

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

ANEXO III. 

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

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

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

IV. 

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

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

Edital. 

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

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

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.11. O não atendimento das exigências constantes no item 14 deste Edital implicará 

a inabilitação da proponente. 

 

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

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. 

10.2.5.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. 

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

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

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

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

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

senão única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 

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. 
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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 deste 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 

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. 

11.9. Informar um preposto com quem o Ente Participante manterá contato durante 

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

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

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

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

corretivas por parte daquele. 

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

representante do Contratado, 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 contratada deverá apresentar garantia dos equipamentos quando for 

o caso pelo período mínimo de 12 doze meses contados a partir da data de 

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

vícios, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para o 

Ente Participante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

13.3. 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, sendo que em caso de assistência fora destes municípios, os custos e a 

responsabilidade referente ao transporte dos bens até o local da assistência técnica 

correrá por conta da Contratada.  

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA  

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

com o término da garantia dos produtos. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada contratada (Anexo VII), 

em até 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, 

conferência do bem e também da Nota Fiscal. 

15.2. 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. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 

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

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

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

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

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

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

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
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da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

 

16. PENALIDADES 

16.1. 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. 

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

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

conforme o caso: 

16.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta apresentada, 

no caso de recusa em celebrar/assinar o contrato ou equivalente. 

16.2.2. Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto 

contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

o Órgão Gerenciador e com os Entes Participantes pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.  

16.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções administrativas:  

16.3.1. Advertência, sempre que as irregularidades forem de menor gravidade, a 

critério do Órgão Gerenciador/Ente Participante;  

16.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos de até 10 (dez) dias para entrega dos bens;  

16.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos superiores a 10 (dez) dias e inferiores a 30 (trinta) dias, para entrega dos 

bens;  

16.3.4. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias para entrega dos bens e, ainda, pela 

inexecução total ou parcial da Contrato Administrativo, o Órgão Gerenciador/Ente 

Participante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às Empresas Fornecedoras as 

seguintes sanções:  

a. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo;  

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;  

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

d. Cancelamento da Contrato Administrativo na forma da lei.  
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16.3.5. Aplicadas as multas, o Ente Participante descontará do primeiro pagamento 

que fizer à Fornecedora, após a sua imposição.  

16.3.6. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, 

caberá interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato.  

16.3.7. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a 

responsabilidade da licitante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados aos 

Entes Participantes e ao Órgão Gerenciador.  

 

17. TREINAMENTO 

17.1. 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. 

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

nenhum custo adicional para a contratante. 

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

devidamente capacitado. 

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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

dotação: 01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 1076. 

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

correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.  

 

 
Pato Branco/PR, 02 de junho de 2019. 

 

 

 

      Samir Rodrigo Kalinoski                                           Altair José Gasparetto 

      Coordenador - Compras                                                      Presidente 
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 ANEXO II 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
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001 13010126 

Adipômetro científico, material 

chassi policarbonato, amplitude de 

0 a 78mm, tolerância de +/- 

0,5mm, tolerância medição 

precisão em décimos de mm, 

aplicação leitura direta de dobra 

cutânea. Acompanha manual de 

instruções em português. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 1 

 

  

002 13010127 

Antropômetro horizontal. 

Especificações: Equipamento 

destinado à medição de crianças 

em decúbito frontal, Fabricado em 

material rígido, resistente à 

umidade e de fácil higienização, 

Deve incluir todas as peças 

necessárias para sua utilização, 

Escala numérica em centímetros, 

com graduação (precisão) de 

1mm. Escala numérica com, no 

mínimo, 100 cm úteis, Escala 

numérica com indicação de dezena 

(em números maiores) a cada 10 

cm, Cursor deve permitir o deslize 

suave e estável, mantendo ângulo 

de 90 graus com a escala, 

numérica e boa indicação para a 

leitura, Deve incluir bolsa ou outra 

embalagem para seu 

armazenamento e transporte, 

Equipamento acompanhado de 

estojo exclusivo para proteção e 

transporte, Equipamento 

acompanhado de manual de 

instrução em português. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 5 

 

  

mailto:conims@conims.com.br


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

003 23010151 

Armário 02 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 180°, bordas 

laterais em fita de PVC, 

revestimento melamínico. 

Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 

dobradiças metálicas com abertura 

de 270°. 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 aproximadamente 

1,60x0,95x0,50m. Garantia de 

fabricação de 12 meses 

UND 11 

 

  

004 23010152 

Armário vitrine, com 1 porta e 3 

prateleiras em vidro: uso 

hospitalar.  Fundo e teto em chapa 

de aço esmaltado, na cor branca. 

Tratamento anti corrosão. Porta 

com fechadura cilíndrica. Pés 

protegidos por ponteiras plásticas. 

Portas e laterais em vidro com 

espessura mínima de 4 mm. 

Dimensões aproximadas de 1,50m 

de altura X 0,50m de largura X 

0,40m de profundidade. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 3 

 

  

005 23010153 

Armário vitrine, em aço com 02 

portas e fechaduras com chaves e 

04 prateleiras internas de vidro, 

portas e laterais de vidro, fundo 

em chapa de aço, dimensões 

aproximadas 1,70x0,40x0,70m. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 3 

 

  

006 23010154 

Armário em aço duas portas, com 

dimensões mínimas aproximadas 

de 1,70x0,75 metros. Garantia 

UND 5 
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mínima de 12 meses 

007 23010155 

Arquivo de aço com quatro 

gavetas para pastas suspensa, 

com puxadores externos ou 

embutidos e porta etiquetas. 

Capacidade por prateleira de +ou- 

25Kg. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 4 

 

  

008 13010141 

Aspirador de Sangue e Secreção 

com baixo nível de ruído e modo 

de operação 

contínuo/intermitente. Sistema de 

produção de vácuo acionado por 

diafragma em borracha neoprene 

e malha de nylon, com alta 

durabilidade e eliminando as 

superfícies de fricção. Fácil 

manutenção. Registro agulha em 

aço inox, de passo fino, para 

ajuste de vácuo, proporcionando 

suave regulagem da sucção. Motor 

elétrico com ¼ CV, com sistema 

interno de exaustão forçada. 

Cabeçote aletado para maior 

dissipação de calor. Vacuômetro 

calibrado até 30 pol. Hg (760 mm 

Hg), grande e fácil leitura. Ajuste 

de vácuo, entre 0 e 22 pol. Hg, 

Fluxo de ar: 25 litros/min. 

Aspiração de água: 4 litros/min. 

Válvula de segurança acionada por 

bóia para bloqueio de entrada de 

secreção no cabeçote. 

Funcionamento totalmente isento 

de óleo. Carenagem plástica para 

proteção do motor de alta 

resistência, com abertura para 

saída do sistema de exaustão 

forçada do ar; Alça de 

empunhadura na parte superior 

para locomoção. Pés 

antiderrapantes de borracha, 

sistema de ventosas.  Microfiltro 

HEPA para partículas de até 0,5 

micro-ondas; ESPECIFICAÇÃO DO 

FRASCO: Frasco de 5 litros de 

policarbonato inquebrável, 

autoclavável e graduado em alto 

relevo; Tampa do frasco 

facilmente desmontável para 

procedimentos de limpeza, com 

sistema de vedação hermética e 

válvula limitadora de segurança 

UND 1 
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para frasco cheio e extensão com 

engate através de sistema de 

rosca. ESPECIFICAÇÃO DO 

SUPORTE RODÍZIO: Cinco rodízios 

giratórios de 2‖ de diâmetro, todos 

com freio, em material plástico, 

permitindo fácil movimentação. 

Estrutura tubular com tratamento 

antiferruginoso, pintado em tinta 

epóxi por processo eletrostático. 

Empunhadeira para transporte. 

Suporte para cânulas 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: 

Potência de entrada máxima: 540 

Watts, 127 Vac, Freqüência da 

rede: 50/60 Hz, Cabo de 

alimentação flexível com plug de 3 

vias (com pino de aterramento), 

Dois fusíveis de proteção; Sistema 

de proteção, com rearme 

automático para super 

aquecimento do motor e 

sobrecarga na rede elétrica. 

ACOMPANHA: Extensão em 

silicone atóxico para frasco 

coletor, Uma cânula (yankauer) 

descartáveis estéreis para 

aspiração, com extensão de 2,5m, 

Pedal interruptor, Com Registro no 

ministério da saúde. Garantia de 

12 meses 
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009 13010142 

Autoclave Horizontal De Mesa 42 

Litros Câmara de esterilização em 

aço inoxidável. O aço inoxidável é 

um material nobre indicado para a 

fabricação das câmaras de 

esterilização. Painel digital com 

dois displays independentes, 

inteiramente em teclado de 

membrana e com avisos que 

permitem o controle simultâneo 

dos parâmetros do ciclo. Permite o 

controle em tempo real de todo o 

ciclo de esterilização através de 

dois painéis digitais 

independentes, totalmente em 

teclado de membrana e com 

diversos indicadores. Controle do 

ciclo totalmente automático 

através de microprocessador 

eletrônico SMT (Surface Mount 

Technology) com milhares de 

ciclos programáveis e que permite 

ajustes de tempo segundo a 

segundo e de temperatura grau a 

grau. Um controlador eletrônico de 

precisão possibilita escolher 

tempos e temperaturas desejados 

tanto na esterilização quanto na 

secagem, o que permite adequar o 

uso ao tipo de material, sem 

danificá-lo. Uma ampla liberdade 

de escolha dos ciclos está 

disponível para a melhor 

adequação às necessidades de 

cada usuário. Fecho da tampa de 

triplo estágio com sistema de 

restrição de abertura por fuso de 

encaixe e deslizamento por 

rolamento axial. Um dispositivo 

patenteado que impede a abertura 

da tampa enquanto houver 

pressão interna e também oferece 

maior durabilidade, segurança e 

suavidade no acionamento. 

Secagem do material com ajustes 

de temperatura grau a grau e de 

tempo segundo a segundo. Com 

opção de ciclos extras. Sistema de 

porta com construção dupla 

totalmente em aço carbono e aço 

inox laminados. Guarnição em 

silicone vulcanizado fixada na 

câmara de esterilização. Atuação 

UND 1 
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descontínua da resistência durante 

o ciclo para menor consumo de 

energia elétrica. Utiliza água limpa 

a cada ciclo para melhor qualidade 

de vapor. Sistemas de segurança 

automáticos, com mensagens de 

erro visuais e sonoras. Dezenas de 

sistemas de segurança que 

controlam todo o ciclo e previnem 

falhas de operação e/ou 

funcionamento. 22 sistemas de 

segurança: Controlador eletrônico, 

controle de fechamento da tampa, 

controle de bloqueio de ciclo, 

controle de temperatura excessiva 

e falha de esterilização, controle 

de falta de água, controle de 

temperatura insuficiente e falha de 

esterilização, controle de 

interrupção de ciclo, indicação de 

erro no sensor, controle eletrônico 

para abertura indevida da tampa, 

válvula solenoide exclusiva para 

água, válvula solenoide exclusiva 

para vapor, válvula anti-vácuo, 

selo de segurança, guarnição, 

fecho de triplo estágio, fuso 

rolamento, tubulação interna, 

chave geral, fusível, tampa 

circular, travessa da tampa, trava 

auxiliar de segurança Temperatura 

de trabalho: até 121ºC e uma 

pressão de 1kgf/cm² Acessórios: 

02 bandejas em alumínio 

anodizado, Copo graduado, 

manual de instalação e 

manutenção. Consumo de energia 

500 watts a cada ciclo. Registro no 

ministério da Saúde. Garantia 

mínima de 12 meses 

010 13010143 

Autoclave com capacidade mínima 

de 65 litros Controle total ente 

Automático. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 2 

 

  

011 13010128 

Balança digital portátil eletrônica, 

acionamento através de toque, 

graduação de 100g, capacidade de 

pesagem até 180Kg; plataforma 

de vidro temperado. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 18 
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012 13010129 

Balança pediátrica digital 

Especificação: Fabricada 

exclusivamente para pesagem de 

crianças menores de 2 anos de 

idade, Construída em material 

resistente e de fácil higienização, 

Mostrador (display) digital com 

indicadores de peso com no 

mínimo, 5 dígitos, Função da tecla 

TARA (zero) no painel frontal, 

Capacidade de pesagem de, no 

mínimo, 15 kg, Graduação 

(precisão) de, no máximo, 10 g, 

Deve possuir prato em forma de 

concha para garantir maior 

segurança e conforto à criança, 

Prato deve ser de material 

resistente, higienizável e atóxica, 

Pés reguláveis, revestidos de 

material antiderrapante, Chave 

seletora de tensão de 110/220 V, 

É indispensável que o produto 

apresente certificação pelo 

IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos 

e Medidas/ Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial), 

Equipamento acompanhado de 

estojo exclusivo para proteção e 

transporte. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 3 

 

  

013 23010156 

Balcão confeccionado em madeira 

aglomerada 18mm de espessura, 

revestimento dupla face em 

laminado metamínico de baixa 

pressão, bordas laterais com fita 

de PVC. Superfície lisa, duradoura 

e de fácil limpeza e desinfecção. 

Tampo superior confeccionado em 

madeira aglomerada de alta 

densidade com 25 mm de 

espessura, sistema postforming, 

bordas frontais 180°, bordas 

laterais em fita de PVC, 

revestimento metamínico. 

Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 

dobradiças metálicas com abertura 

de 270°. Puxadores metálicos 

(cromados); 01 (uma) prateleira 

interna confeccionada em madeira 

aglomerada entre 15 e 18 mm, 

com revestimento metamínico e 

diversas regulagens de altura e 

UND 4 
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dispositivo para fixação em aço 

trefilado. Cor: branca, medindo 

aproximadamente 95 cm de 

largura x 74 de altura x 50 de 

profundidade – podendo ter 

variação de +/- 10%. Garantia 

mínima de 12 meses 

014 23010157 

Banqueta em aço inoxidável, 

giratória, rodízios com encosto e 

regulagem de altura mecânica. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 4 

 

  

015 23010158 

Biombo triplo com painéis em lona 

plastificada, com ou sem rodízios. 

Medidas aproximadas: aberto 

1,80x1,80cm 

UND 11 

 

  

016 23010159 

Cadeira giratória, ergonômica, 

estofada com espuma de alta 

densidade, com apoio para braços, 

sistema de regulagem milimétrica 

de altura do assento a gás (curso 

mínimo de 100mm), acabamento 

dos pés em borracha da cor preta. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 25 

 

  

017 10013698 

Caneta de alta rotação, baixo 

ruído, com sistema de colocação e 

retirada de broca com auxílio de 

saca-brocas, spray triplo grande 

eficiência na refrigeração da broca 

e da superfície do dente, turbina 

micro balanceada rolamentos de 

cerâmica garantindo a durabilidade 

por muito mais tempo, encaixe 

borden, rotação de 380.000 rpm a 

420.000 rpm autoclavável. 

Garantia de 12 meses 

UND 2 

 

  

018 13010130 

Carrinho de emergência com 04 

gavetas, mesa superior em aço 

inox, suporte para cilindro de 

oxigênio, suporte para soro, 

suporte para cardioversor ou 

desfibrilador, tábua para 

massagem cardíaca e tomada 

elétrica; uma das gavetas com 

divisórias para organização dos 

medicamentos. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 1 
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019 7011887 

Computador notebook, Intel Core 

I5 ou AMD A10, com memória 

DDR3 1600 MHZ, de no mínimo 8 

MB, disco rígido de 500 GB, 

unidade CD/DVD integrada, 

teclado ABNT2, mouse com 

touchpad, rede 10/100/1000 e 

WIFI, webcan, bateria de 06 

células, tela de 14‖ ou 15‖, 

interfaces USB, HDMI, DISPLAY 

PORT ou VGA, LEITOR DE 

CARTÃO, com mouse conexão no 

mínimo USB e maleta para 

transporte. Windows 8 Pro 64 bits 

licenciado. Garantia mínima de 12 

meses 

UND 1 

 

  

020 7011888 

Computador - estação de trabalho 

intermediária 8,0 Gb RAM - HD 1T, 

Monitor 21,5 com suporte 

ajustável de altura e sistema 

operacional MS Windows 10. 

Teclado e Mouse. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 14 

 

  

021 10013699 

Contra ÂNGULO Contra Ângulo 

Intra MX com refrigeração externa 

ao corpo, acoplável ao micro 

motor com sistema intra onde o 

torque e a rotação são 

transmitidos à broca através de 

um conjunto de eixos e 

engrenagens com rotação de 

transmissão 1:1. Corpo em 

alumínio anodizado, giro livre de 

360° sobre o micro motor, ângulo 

de 20° graus entre o longo eixo e 

o pescoço da cabeça, trava da 

broca por lâmina de aço deslocável 

lateralmente em ângulo com 

encaixe para adaptar-se ao canal 

da broca, tamanho co 

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. Garantia Mínima 

12 meses 

UND 1 
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022 13010131 

Desfibrilador/Cardioversor 

Microprocessado, portátil, novo, 

adaptável a qualquer paciente 

adulto ou infantil, projetado para 

atendimento em emergências 

cardiacas e aplicação com uso de 

pás adesivas, tecnologia de 

choques bifásicos, com forma de 

onda retilínea ou exponencial 

truncada, capacidade de aplicar 

choques em até 360 joules, 

análise automática do ritmo 

cardíaco do paciente, 

determinação dos choques quando 

aplicável de acordo com o 

protocolo internacional vigente ou 

capacidade reprogramação para o 

protocolo atual, modo de 

desfribililação adulto: 150 joules 

no primeiro choque, 200 joules no 

segundo choque e 360 joules no 

terceiro choque, tempo de carga 

de no máximo 05 segundo para 

200 joules, orientação por 

comando de voz e por texto 

ambos em português, 

apresentação em texto em tempo 

real do comando de voz no 

display, tela e display de cristal 

líquido (LCD), cartão de dados ou 

sofware específico para 

transferência e registro de 

eventos, alimentação com bateria 

interna recarregável com indicador 

de carga no display com 

capacidade de 50 choques em 200 

joules ou no mínimo 3 horas de 

monitoramento, carregador 

interno de bateria, indicadores 

luminosos de bateria em carga e 

carga completa, capacidade de 

operar tanto com bateria 

descartável, capacidade de operar 

às tomadas 110 V e 12 V 

constantes dentro de ambulância, 

possuir função eletrocardiograma - 

EGG, permitindo monitorização 

constante do paciente com traçado 

em tela através da utilização do 

cabo de EGG com 3 vias e 

eletrodos de EGG comuns, possuir 

função de SPO - Oximetria de 

Pulso com indicação de saturação 

UND 1 
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de oxigênio no display, possuir 

configuração segundo o protocolo 

de internacional atual, certificado 

de garantia, assistência técnica 

nacional. Deve acompanhar o 

equipamento: alça e bolsa para 

transporte, 02 jogos de pás 

descartáveis para uso adulto, 02 

jogos de pás descartáveis para uso 

pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 

sensor para oximetria adulto, 01 

sensor para oximetria infantil e 01 

sensor para oximetrianeonatal, 

acompanhados de cabo, 01 

software para transferência de 

dados, cabo de força conector 12 

VDC, bateria recarregável, 

carregador de bateria, demais 

acessórios e insumos necessários 

ao perfeito funcionamento do 

equipamento. Registro no 

ministério da Saúde. Garantia 

mínima de 12 meses 

023 13010132 

Detector fetal de mesa com 

display digital; faixa de medição 

de frequência cárdio fetal de 30 a 

240 batimentos/minuto; ciclagem 

de 6.000 a 60.000 e frequência de 

trabalho 2 mhz +ou- 10%; 

controle de volume digital e 

tonalidade digital; saída para fone 

de ouvido ou gravador de som; 

bateria com autonomia de uso 

contínuo de até 5 hrs e 

acionamento automático em caso 

de falha de rede elétrica; filtro 

minimizador de interferência 

durante a utilização 

UND 2 

 

  

024 13010133 

Detector fetal portátil de 

frequência cardíaca fetal, com 

bateria recarregável, com 

transdutor de 2 mhz e autofalante 

embutido de 1,2 w e gabinete em 

abs; displey lcd com mostrador 

digital, apresentação de f.c.f; 

escala de medição da fcf de 50 a 

240 bpm; com controle de 

volume; saída p/ fone de ouvido, 

frequência de 2,0 a 2,25 mhz, 

alojamento para transdutor na 

lateral do aparelho. Deve 

acompanhar carregador de bateria 

para rede elétrica Bivolt. 

UND 4 
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Dimensões aproximadas 

100x33x130 mm. peso 

aproximado de 250 Registro 

ANVISA. Garantia mínima de 12 

meses 

025 14060570 

Esfigmomanômetro aneroide 

portátil pediadrico. Manômetro 

aneróide – montado em armação 

de material plástico, envolta por 

amortecedor emborrachado para 

maior resistência a quedas. 

Deverá ser resistente a 

desregulagem freqüente, com 

graduação de 00 a 300mm hg. 

Possibilitar giro de 360° sobre seu 

eixo para facilitar a visualização. 

Braçadeira – confeccionada em 

nylon siliconado, de 1ª qualidade, 

antialérgico, resistente, 

extremidade flexível, 

impermeável. Fecho com velcro 

resistente. Deverá conter a marca 

do fabricante, indicação do 

tamanho da circunferência do 

braço, com o comprimento total de 

68 centímetros, largura de 15 

centímetros, indicado para 

verificação adequada da pressão 

arterial em adultos obesos e 

conter indicação do ponto correto 

de posicionamento sobre a artéria. 

Válvula peça em metal leve, de 

mecanismos nas operações de 

retenção e esvaziamento do ar 

comprimido. Manguito: adulto, 

ambidestro, antialérgico, livre de 

látex; bolsa e pêra – 

confeccionadas em borracha 

especial de comprovada vedação e 

resistência, livre de látex. Deverá 

possuir identificação da marca e 

fabricante do produto na 

braçadeira e no manômetro. 

Embalagem – deverá ser 

embalado individualmente em 

bolsa plástica, courvin ou outro 

material resistente. Comprovar 

assistência técnica no estado do 

Paraná. Garantia mínima de 

calibração de 05 anos, 

comprovada através de carta do 

fornecedor. Os aparelhos quando 

entregues quando entregues 

UND 4 
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deverão vir acompanhados do 

laudo técnico do IPEM certificando 

sua aferição individualmente, bem 

como também o registro no 

Ministério da Saúde. Garantia 

mínima de 12 meses 

026 14060571 

Estetoscópio pediátrico com duas 

olivas maleáveis de borracha 

macia ou similar, com sistema de 

fixação sem rosca. Formato duo-

sonic que permite ausculta de sons 

de baixa e alta frequência, com 

audibilidade de 20 a 500 Hz, 

podendo ocorrer variação de até 

10 Hz para o menor valor e de até 

20 Hz para o maior valor. O 

diafragma deverá possuir uma 

espessura entre 200 e 350 micra e 

deverá conter anel não frio flexível 

e consistente, facilitando sua 

limpeza. Borda do sino com 

proteção de borracha macia e 

consistente. Na extremidade 

proximal, deverá possuir mola na 

junção dos tubos auriculares, 

permitindo flexibilidade e 

distensibilidade, proporcionando 

adaptação suave das olivas nos 

condutos auditivos externos. 

Deverá ser entregue em 

embalagem individual. Registro no 

MS/ANVISA. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 4 

 

  

027 14060573 

Fita antropométrica, Especificação: 

Destinado para a medição de 

perímetros corporais, Deve ser de 

material maleável, inelástico, 

inextensível, resistente e de fácil 

higienização, Fita fabricada em aço 

com escala numérica gravada em 

tinta resistente ao uso, Escala 

numérica em centímetros, com 

graduação (precisão) de 1 mm, 

Escala numérica com, no mínimo, 

200 cm úteis, Escala numérica 

com indicação da dezena (em 

números maiores) a cada 10 cm, 

Fita com área em branco antes da 

linha ―zero‖ para permitir 

mensuração adequada, Fita deverá 

ter dispositivo de retração 

automática. Caixa protetora da fita 

deve ser confeccionada em 

UND 10 
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material resistente e leve, 

Opcionalmente, a caixa protetora 

da fita deverá ter dispositivos de 

trava. 

028 13010134 

Foco de luz auxiliar ginecológico, 

iluminação LED com espelho, base 

em tripé de tubo de aço carbono 

quadrado, coluna em tubo de aço 

redondo, haste flexível, altura 

regulável por meio de manípulo, 

foco protetor em chapa de aço, 

pés com rodízio giratório 2". 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 15 

 

  

029 22010050 

Fogão a gás, 04 queimadores. 

Acendimento automático de mesa 

e forno, mesa sobreposta ao 

painel, forno autolimpante, porta 

do forno com visor, prateleiras do 

forno deslizantes com 03 níveis de 

regulagem, puxador do forno em 

alumínio, luz no forno, forno com 

5 níveis de temperatura, tampa de 

vidro temperado, quatro 

queimadores (sendo um "familia") 

isolamento térmico, válvula de 

segurança no forno, proteção 

térmica traseira. Voltagem de 

110/220 v Bivolt — selecionável e 

ou automático. COR: Branca. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 2 

 

  

030 7011889 

Impressora laser, com impressão 

monocromática, memória mínima 

de 16 mb, resolução mínima de 

600 x 600, velocidade de 30 ppm, 

capacidade de 100 páginas, 

impressão de 25.000 páginas, 

interface USB e Rede, frente e 

verso automático, garantia mínima 

de 12 (doze) meses 

UND 10 

 

  

031 14060574 

Inalador e nebulizador portátil 

para uso em residências e 

unidades de saúde, com máscaras 

anatômicas adulto e infantil, copo 

dosador de medicamento; vazão 

de ar livre de 10 litros/min; 

voltagem: bivolt 

UND 2 

 

  

032 2011922 

Kit completa para limpeza úmida e 

seca de pisos em geral. Kit 

composto por carro funcional com 

balde Doblô 30 litros - o2 águas; 

cabo de alumínio 1,40m; haste 

americana com cabo de alumínio; 

placa sinalizadora; pá Pop 

UND 2 
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033 2011923 

Lixeira por pedal, capacidade 

aprox. 10 litros, Balde cilíndrico de 

metal com pedal totalmente 

construído em aço inoxidável 

UND 20 

 

  

034 2011924 

Lixeira em aço inoxidável com 

tampa, capacidade 20 litros, 

acionamento por pedal e cesto 

com alça removível 

UND 9 

 

  

035 13010135 

Mesa de exame clínico de ferro e 

armação tubular em epóxi, leito 

acolchado em espuma densidade 

23 e revestida em napa, cabeceira 

regulável em três posições; 

suporte para lençol de papel 

descartável; capacidade de 

suporte de pesa até 90 Kg. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 4 

 

  

036 13010136 

Mesa ginecológica construída em 

chapa de aço, pés com ponteiras, 

três gavetas e duas portas de 

abrir. Leito todo estofado e 

revestido em courvin, movimentos 

através de cremalheiras, par de 

porta coxas reguláveis e 

estofados, medidas 

1,80x0,50x0,80cm. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 2 

 

  

037 23010160 

Mesa para escritório retangular 

com 03 gavetas reversível, cor 

branca, medidas: altura 75cm, 

largura 136cm, profundidade 

47cm, estrutura em MDP. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 3 

 

  

038 23010161 

Mesa para reuniões retangular 

com tampo em madeira 

aglomerada c/25 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melaminico na cor branca, com 

bordas em PVC. Superfícies lisas, 

duradouras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Painel frontal em 

madeira aglomerada. Pés em tubo 

de aço ABNT 1010/1020 e seção 

com reforço lateral paralelo em 

tubo de aço ABNT 1010/1020 com 

pintura eletrostática em epóxi pó. 

Ponteiras de acabamento na cor 

preta. Niveladores com eixo de aço 

rosqueável. Partes metálicas com 

tratamento anticorrosivo e 

antiferruginoso com pintura 

eletrostática em epóxi pó na cor 

preto fosco. Medidas: 200x110cm. 

UND 1 
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Acabamentos arredondados. 

Garantia mínima de 12 meses 

039 23010162 

Mesa secretária com duas gavetas, 

corrediças metálicas, medidas: 

altura 77cm, largura 106cm, 

profundidade 45cm, peso 22Kg. 

Material MDF/MDP. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 1 

 

  

040 13010137 

Negatoscópio para fixação em 

parede, tipo aço inoxidável, 

mínimo 01 corpo, consumo 60W, 

bivolt, dimensões aproximadas 

43LX57CX8A. Garantia de 12 

meses 

UND 6 

 

  

041 13010138 

Oftalmoscópio LED com estojo, 19 

lentes de -20 a +20dioptrias; 

seleção de 05 aberturas com filtro 

verde; cabeça em ABS, resistente 

a impacto, lâmpada 2.5V de LED; 

alimentação 02 pilhas AA; com 

botão liga/desliga e clipe de bolso; 

comprimento total 17cm e peso de 

65g aproximadamente. Garantia 

mínima de 12 meses 

UND 3 

 

  

042 14060650 

Otoscópio com bateria 

convencional, em fibra óptica com 

no mínimo 05 espéculos reusáveis. 

Certificado de Registro do Produto 

na ANVISA/MS. Garantia mínima 

de 12 meses 

UND 6 

 

  

043 72020003 

Oxímetro de Pulso. Equipamento 

que avalia o nível de oxigênio no 

sangue. Modelo compacto e 

portátil; visor com LED; informa o 

nível de Bateria; painel informa 

Sp02, FC e barra de intensidade 

do Pulso 

UND 10 

 

  

044 58014836 
Pinça de gesso Henning 27 cm em 

aço inox 
UND 1 

 
  

045 22010051 

Refrigerador para copa degelo 

automático, gaveta extra fria para 

alimentos frescos, gaveta para 

frutas e legumes, termostato para 

ajuste de temperatura, porta ovos, 

prateleiras removíveis, reguláveis 

e inclináveis, isento de CFC, pés 

niveladores, iluminação interna, 

capacidade bruta (geladeira x 

congelador) de 261 a 295 litros, 

consumo mensal de 23 a 28 KWh, 

bivolt, na cor branca, assistência 

técnica do equipamento deverá ser 

no Paraná e se não houver, a 

UND 5 
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empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar 

gratuitamente o translado do 

equipamento até o local da 

Assistência Técnica. Garantia 

mínima de 12 meses 

046 13010139 

Seladora automática contínua 

específica para material hospitalar, 

com sistema de esteira que 

suporte até 5 kg; controle de 

velocidade para ajustar quantidade 

de embalagens a ser selada; 

datador em relevo para impressão 

de fabricação, validade e lote nas 

embalagens; controle de 

temperatura com ajuste de 0 a 

300°C; esteira ajustável ao 

tamanho da embalagem; botão de 

emergência. Garantia mínima de 

12 meses 

UND 2 

 

  

047 13010144 

Serra de gesso motor de escovas, 

com serra elétrica, potência 180 

W, rotação de motor de 1.800 

RPM, câmbio em aço especial com 

lubrificação permanente, lâminas 

de corte em aço com tratamento 

superficial. Comprimento 280mm, 

largura 64 mm. Voltagem bivolt. 

Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 

 

  

048 14060651 
Suporte para soro em aço inox. 

Garantia mínima de 12 meses 
UND 11 

 
  

049 13010140 

Ventilador pulmonar mecânico, 

acionado pneumaticamente e 

ciclado a pressão. De design 

moderno e compacto, indicado 

para ventilação 

assistida/controlada em 

fisioterapia respiratório (IPPV), 

casos de insuficiência respiratória 

aguda e crônica, em 

procedimentos e transportes intra-

hospitalar (CTIs e prontos-

socorros) e extra hospitalar (em 

ambulâncias e helicópteros).  Com 

sistema de nebulização durante a 

fase inspiratória, independente do 

fluxo inspiratório ajustado, 

ocasionando uma nebulização 

eficiente mesmo com utilização de 

baixo fluxo. Compatível com via 

aérea utilizada em UTI para 

ventilação prolongada. Não 

magnetizável, sendo assim pode 

UND 1 
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ser utilizado em sala de 

ressonância magnética. Com 

liberação do fluxo do nebulizador 

somente na fase inspiratória; com 

válvula estabilizadora de pressão 

interna que impede variações dos 

parâmetros ajustados, 

dispensando o uso de válvula 

estabilizadora externa; seguro, 

possui válvula para prevenção de 

varotrauma; possui filtro para 

admissão de ar ambiente; 

projetado para paciente pediátrico 

(acima de 10 kg) e adultos. Com 

os seguintes controles Fluxo (TI) 

tempo expiratório esforço para 

ventilação assistida; pressão Ciclo 

Manual Válvula Liga/Desliga FiO2 

PEEP. Acompanha o aparelho 

Circuito de via aérea com micro-

nebulizador (01 conjunto). 

Especificações Técnicas 

Mecanismo: Pneumático Ciclagem: 

a pressão da fase INS/EX e a 

tempo da fase EX/INS Geradores: 

Fluxo (oxigênio a 100%) e pressão 

(oxigênio a 40%) Modo de 

ventilação: CMV (controlada), AMV 

(assistida), CMV + AMV e Manual 

PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de 

H2O Fonte Propulsora: Oxigênio 

medicinal podendo variar de 3,5 a 

5,0 kgf/cm2; Intervalo de 

freqüência de 6 a 60 ciclos por 

minuto (com); Tempo expiratório 

de 0,1 a 15 segundos; Fluxo 

máximo 60 l/min (oxigênio a 

100%) ou 90 l/min (oxigênio a 

40%); Pressão Inspiratória de 10 

a 70 cm de H2O; Concentração de 

oxigênio 40% (sem carga a 

jusante) ou 100%; Resistência 

Expiratória de 2cm de H2O a 50 

litros/minuto; Válvula de 

segurança de 75 cm de H2O. Com 

manual do usuário. Garantia 

mínima de 24 meses  

 

VALOR TOTAL PROPOSTO R$ _________________________________________. 
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Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

_____________________________________ 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR  

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

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

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

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

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

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

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

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

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

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

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

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

dezesseis anos. 

 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 

 

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 

At. Comissão de Licitação 

 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: 

CNPJ: FONE/FAX: 

 

 

 

 

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

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

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

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

enquadra no referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios). 

 

 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL  

(Papel timbrado da Empresa) 

 

 

1) IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _________________________________ 

 

 

2) INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 

Por este instrumento, a empresa ___________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ________________________, inscrição estadual nº 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___, representada neste ato por seu 

_________________________________________ (identificar qualificação) Sr (a) 

_________________________________________, portador (a) do RG nº 

__________________ e CPF nº ______________________, nomeia e constitui a 

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

execução contratual, assim como proceder as ações necessárias ao seu 

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

fornecimento/pré-empenho emitidas pelo Município; b) acompanhar a entrega dos 

bens solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o atestado de 

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

do Município solicitando a troca de bens recusados pelo Contratante; e) entregar 

em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais 

decorrentes de fornecimentos realizados; f) receber em nome da empresa 

notificações de qualquer natureza enviadas pelo Município e relacionadas ao 

fornecimento dos bens objetos deste Contrato; g) proceder a todos os demais atos 

necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima 

identificado e em seus anexos e Contrato. 

 

 

 

_________________________________ 
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Nome (s) do (s) responsável (is) indicado (s) 

RG nº - CPF nº 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Qualificação 

 

 
3. Orientações ao Fornecedor: 

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

legal da empresa e pelo seu indicado para controle e gerenciamento do contrato. 

3.2. Pode ser indicado mais de um responsável. 

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

de responsável deverá ser entregue ao município contratante. 

 

NOTA: documento não é desclassificatório. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTA  

CORRENTE PESSOA JURÍDICA 

 

 
 

Eu, ______________________________________________________, 

responsável pela empresa _________________________________________, 

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

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

CNPJ habilitado para este pregão, conforme dados abaixo: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ______________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

CNPJ:  _________________________________________________________ 

TELEFONE: _____________________________________________________ 

EMAIL: ________________________________________________________ 

CONTATO: _____________________________________________________ 

BANCO: _______________________________________________________ 

AGÊNCIA: ______________________________________________________ 

 

CONTA CORRENTE: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 
Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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

MINUTA DO CONTRATO 

 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ___________, pessoa jurídica de direito público, 

estabelecida à Rua __________________, nº _______, Bairro ______, cidade de 

_______ PR; 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° 055/2019, Pregão 

Eletrônico nº 028/2019, homologado em .../.../_____, mediante sujeição mútua às 

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

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

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

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

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

subscritos, tem entre si, justo e avençado, Contrato de Fornecimento de Bens, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento aparelhos, 

utensílios e equipamentos médicos/hospitalares, odontológicos, mobiliário, 

informática, para o Município de ________________, conforme especificações e 

quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência. 

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

____________________________________________________________________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -  PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

2.1.  O prazo máximo de entrega dos equipamentos será 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 no item 5 do termo de referência, 

respeitando o prazo estipulado no Anexo I deste Edital.  

2.3. Os Entes Participantes designarão funcionário para acompanhar e fiscalizar o 

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

cumprimento de suas obrigações.  

2.4. O objeto será recusado:  

2.4.1. Se entregue com especificações diferentes das contidas na proposta da 

Licitante Vencedora;  

2.4.2. Se entregue com qualquer defeito de fabricação. 

2.5. Caso não cumprido as exigências deste Edital, a Licitante Vencedora será 

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

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

Administrativo, sem nenhum ônus para os Órgãos Participantes (municípios 

consorciados). 

2.6. 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/Órgão Participante, independente de aplicação de sanções cabíveis, 

podendo esta determinar o cancelamento do item do Contrato Administrativo.  

2.7. No caso da 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. 

2.8. 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, os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 

7.9. O proponente vencedor deverá entregar, a mesma marca dos produtos 

apresentados na proposta. 

7.10. 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 TERCEIRA - REAJUSTES 

3.1. Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 
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4.1.1. PROVISORIAMENTE – para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

bens com as especificações licitadas; 

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

4.2. 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. 

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

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

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

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

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

formal. 

4.2.3.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. 

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

contratada. 

4.2.5.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. 

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

adjudicatária (s), nos termos das prescrições legais. 

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

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

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

única e exclusivamente o valor dos produtos contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

qualidade e quantidades exigidas, inclusive pelas obrigações decorrentes da 

inobservância da legislação em vigor. 

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

comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta 

Licitação. 
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5.3.Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Ente 

Participante quanto ao fornecimento dos bens. 

5.4.Comunicar imediatamente ao Ente Participante toda e qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato. 

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

qualificação exigidas na licitação e constante da sua proposta. 

5.6.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. 

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

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

causa; 

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

Contrato Social. 

5.9. Informar um preposto com quem o Ente Participante manterá contato durante 

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

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

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

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

corretivas por parte daquele. 

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

representante do Contratado, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à 

execução do contrato. 

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

estabelecidas. 

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

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

pelos bens fornecidos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA 

7.1. A empresa contratada deverá apresentar garantia dos equipamentos quando for 

o caso pelo período mínimo de 12 doze meses contados a partir da data de 

Recebimento definitivo.  
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7.2. Durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentarem 

vícios, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para o 

Ente Participante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

7.3. 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, sendo que em caso de assistência fora destes municípios, os custos e a 

responsabilidade referente ao transporte dos bens até o local da assistência técnica 

correrá por conta da Contratada.  

 

CLÁUSULA OITAVA -  PRAZO DE VIGÊNCIA  

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

com o término da garantia dos produtos. 

 
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada contratada (Anexo VII), 

em até 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, 

conferência do bem e também da Nota Fiscal. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

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

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

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

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

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

despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 
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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1. 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. 

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

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

conforme o caso: 

10.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta apresentada, 

no caso de recusa em celebrar/assinar o contrato ou equivalente. 

10.2.2. Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto 

contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

o Órgão Gerenciador e com os Entes Participantes pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.  

10.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções administrativas:  

10.3.1. Advertência, sempre que as irregularidades forem de menor gravidade, a 

critério do Órgão Gerenciador/Ente Participante;  

10.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos de até 10 (dez) dias para entrega dos bens;  

10.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para 

atrasos superiores a 10 (dez) dias e inferiores a 30 (trinta) dias, para entrega dos 

bens;  

10.3.4. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias para entrega dos bens e, ainda, pela 

inexecução total ou parcial da Contrato Administrativo, o Órgão Gerenciador/Ente 

Participante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às Empresas Fornecedoras as 

seguintes sanções:  

a. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo;  

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;  

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
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d. Cancelamento da Contrato Administrativo na forma da lei.  

10.3.5. Aplicadas as multas, o Ente Participante descontará do primeiro pagamento 

que fizer à Fornecedora, após a sua imposição.  

10.3.6. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, 

caberá interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato.  

10.3.7. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a 

responsabilidade da licitante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados aos 

Entes Participantes e ao Órgão Gerenciador.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TREINAMENTO 

11.1. 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. 

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

nenhum custo adicional para a contratante. 

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

devidamente capacitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS 

12.1. 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 TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS 

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

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

Fonte _______. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

14.1. 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 

mailto:conims@conims.com.br


 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas para que surta seus 

efeitos legais. 

 

_________/PR, ____ de _______________ de 2019. 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   ________________________ 

        Contratada                                                          Prefeito de __________ 
 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:conims@conims.com.br

