EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018
O Município de Itaperuçu, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Srta. Aline Guerra Correa,
em conformidade com a Portaria nº 235 de 17 de outubro de 2017, informa que por
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, realizará procedimento licitatório para
aquisição do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo
menor preço global de cada lote, observadas as disposições legais contidas na Lei nº
10.520 de 17/07/2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e disposições
contidas no presente Edital. Torna público, para conhecimento das empresas interessadas,
que no dia 29/01/2018 às 09h30min, estará abrindo as propostas de preços. E que
no dia 29/01/2018, às 10h00min, através do endereço eletrônico www.licitacoese.com.br, estará abrindo a sala de disputa para a realização de Licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito neste edital e seus anexos.
1 – OBJETO
O presente Pregão tem por objeto a “Contratação de empresa para Aquisição de
material hospitalar, odontológico, moveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico, ar
condicionado e oxigênioterapia, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.” TIPO MENOR PREÇO GLOBAL DE CADA LOTE, seguindo as
condições, quantidades e especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I)
do presente Edital.
2 – DO VALOR ESTIMADO
O valor máximo estimado do presente Edital é de R$ 495.236,72 (quatrocentos
e noventa e cinco mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) de
acordo com os Anexos deste Edital.
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
07.003 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0012.2033 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
4 - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
b) Este procedimento licitatório atende ao que determina o art. 48, I, da Lei
Complementar Federal 123, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014.
c) Esta licitação é de participação exclusiva para as microempresas e empresas de
pequeno porte nos lotes II, III, V, VI E VII.
d) Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste
edital; e seus anexos.
e) As empresas, quando de seu credenciamento, devem selecionar opção indicando sua
forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram na condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possam exercer o direito
de preferência, bem como de participação na forma da LC 123/2006 e LC 147/2014.
e.1) os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor,
Banco do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão;
e.2) o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
integral do credenciado e na presunção de sua capacidade operacional para realizar
as transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
e.3) poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste
edital e,
e.4) não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em consórcio.
5 – DA REMESSA ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS
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a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante
credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta.
b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subsequentes lances, se for o caso.
c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “valor global” estando
incluídos todos os tributos,
encargos sociais, insumos e demais despesas
necessárias à execução do objeto desta Licitação.
d) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.
e) As propostas devem atender integralmente aos Anexos I e II deste Edital.
f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com 2 (duas) casas decimais. (exemplo: R$
1,00).
6 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública,
com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais devem estar em perfeita
consonância com as especificações e condições detalhadas nos Anexos deste Edital.
b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de
negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de
desconexão.
c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de
serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.
d) Será considerada aceitável a proposta que:
d.1) atenda a todos os termos deste edital;
d.2) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos estimados
para a execução do CONTRATO e com as disponibilidades orçamentárias da Prefeitura
Municipal deste Município, e:
d.3 – constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis) o Pregoeiro excluirá o
Licitante proponente da etapa de lances.
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e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por
meio do provedor eletrônico.
f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances,
oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no
sistema.
g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance
recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo
vedada à identificação do detentor do lance.
i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances
pelo Pregoeiro, tempo este fixado em 02 (dois) minutos.
j) O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente
ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço menor e
assim decidir sobre sua aceitação.
k) Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a
dois minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes.
l) Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e o sistema
permanecerem acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à
retomada do certame
pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão
considerados válidos.
m)
O Pregoeiro poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a qualquer
momento.
n) O sistema anunciará automaticamente o Licitante de menor lance imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

o) O Licitante detentor do menor lance, deverá encaminhar, aos cuidados do
Pregoeiro imediatamente, via Email: licitaitaperucu@gmail.com;
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o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da lei. de acordo
com o item 7.1.3, letra “i”, deste edital;
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). de acordo com o item 7.1.3,
letra “j”, deste edital;
o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943. De acordo com o item 7.1.3, letra k”, deste edital.

o.4) proposta de preço, em conformidade com o item 7.2 deste edital.
E, posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, enviar
cópias autenticadas ou originais dos documentos referente à habilitação e
proposta de preço. Sob pena de ser inabilitado.
Observação: os licitantes das demais colocações (1º, 2º etc.), poderão ser convocados a
qualquer momento para apresentação da proposta de preços, e documentação de
habilitação, para tanto deverão comprovar estar habilitados na data da disputa.
p) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia durante a
sessão pública, bem como apresentar memoriais e contra-razões, exclusivamente no
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.
q) Após o julgamento dos recursos e das contra-razões, será adjudicado o objeto do
certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação sujeito
à homologação pela autoridade superior competente.
r) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata que será divulgada
no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de publicidade existentes.
7 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO.
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O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s)
deverá conter:
7.1) HABILITAÇÃO
7.1.1) Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ação, acompanhados
de documentação de eleição de seus administradores e a comprovação da publicação
pela imprensa da ata arquivada.
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser cópia autenticada
extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo
ser comprovado com base nos índices descritos abaixo, onde os resultados deverão ser
maior que 1 (um). (demonstrar cálculo).
Descrição
Liquidez Geral
Solvência Geral
Liquidez Corrente

Fórmula
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total_________
SG =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
___
LC =
Passivo Circulante

OBS: A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total do(s)
lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando o valor
estimado para cada lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos).
c) Certidão indicando o número de distribuidores de falência ou concordatas, podendo ser
emitida pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da Sede da pessoa jurídica, ou
pela direção do Fórum.
d) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da
sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, deverá apresentar de todos.
7.1.2) Habilitação Técnica:
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e) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento
anterior com características técnicas, quantidades, prazos e de natureza semelhante ao
objeto deste certame licitatório.
7.1.3) Regularidade Fiscal:
f) Prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede
da empresa, ou outra equivalente na forma da lei.
g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei; (INSS e FGTS).
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
i) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar
documentação que comprove seu enquadramento, sob pena de perder o direito das
condições previstas na Lei Complemetar 123/06.
l.1) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 §
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o pregoeiro,
concederá o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o pregoeiro solicitar através do Chat mensagem, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.1.4) Declarações:
j) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal, conforme modelo do anexo III.
k) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
conforme modelo do anexo IV.
l) Declaração de que aceita todas as condições do Edital.
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7.1.5) Demais Informações:
m)
Os documentos poderão ser apresentados em via original
ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário
da Unidade que realiza a licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou,
ainda, por cópia acompanhada da respectiva via original, para conferência no ato da
entrega.
n) Deverá apresentar procuração em conformidade com o Anexo II deste Edital ou outro
documento hábil, em se tratando de procuração por instrumento público.
m.1) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a capacidade de
representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social.
o) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este ficará
fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação.
p) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se
encontram no edital, e numerados.
7.2) PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta deverá conter:
a) Indicação do “menor valor global de cada lote”, considerando todas as
informações deste edital, obrigatoriamente as contidas nos Anexos, para tanto se faz
necessário a apresentação dos valores unitários, de cada item, utilizando duas casas
decimais.(Exemplo: R$ 1,00).
b) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço
(após o encerramento dos lances), será assegurada preferência de contratação,
respeitado o seguinte:
b.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais
classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação;
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b.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
b.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta
Condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta;
b.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a
solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b.5) O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
c) Inclusão no preço proposto, de todo os produtos necessários para a execução do
objeto, despesas de impostos, seguros e de todas as despesas necessárias para a
perfeita execução dos serviços e respectiva entrega entrega do objeto desta licitação.
d) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas
excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela
proposta que resultar da retificação.
e) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data designada para a sessão
pública. As propostas que não
consignarem de forma expressa o prazo de validade , este ficará fixado em 60
(sessenta) dias, para fins desta licitação.
f) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras,
corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data,
assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir
capacidade para o ato.
g) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram enumerados
e em papel timbrado da licitante.
h) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.
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i) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o
atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas,
fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, entre outros.
j) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de propostas, as
quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao
julgamento até o final do certame, observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da
Lei nº 8.666/93.
k) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta do lance subseqüente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, se
for
o caso, na
o rdem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
e/ou lance que atenda ao Edital.
l) Ocorrendo a situação descrita acima o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante para
que seja obtido menor preço.
m)
Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance na fase
de habilitação, será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pelo pregoeiro
oficial”.
08 – AMOSTRA:
a) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar ao Departamento de
licitação, sito à Av. Crispim Furquim de Siqueira, 1800 – Centro – Itaperuçu/PR, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, “um folder”. A não apresentação das amostras
no prazo estabelecido acima, ou amostras fora das especificações solicitadas acarretará na
inabilitação.
09 - DA ENTREGA:
9.1 - A entrega dos produtos a serem licitados será parcelada, sem limite de
quantitativos, obedecendo a conveniência e as necessidades da Administração, mediante
ordem de autorização de entrega, reservados os parâmetros da licitação;
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9.2 - A entrega deverá ser feita nos dias e horários de expediente da Prefeitura Municipal
de Itaperuçu e com comunicação de 04 (quatro) horas de antecedência ao responsável
pelo recebimento, da seguinte forma:
Provisoriamente – pelo responsável pelo recebimento, para posterior comprovação da
conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes neste Termo e da
proposta da empresa vencedora, mediante comprovante de recebimento nos canhotos de
nota fiscal ou termo circunstanciado, assinado pelas partes;
Definitivamente – pelo servidor designado para esse fim, após comprovação da
qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, impreterivelmente no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega, mediante análise específica que
ateste sua conformidade com os padrões estabelecidos no edital e na proposta
apresentada pela empresa vencedora do certame. Considerando principalmente as
condições da embalagem dos produtos, que deve estar em perfeito estado e não violada e
a confrontação entre a marca cotada na licitação e o produto entregue, quando só serão
aceitas marcas diferentes as cotadas na proposta se e somente se, os produtos entregues
foram superiores ao modelo cotado na licitação;
9.3 - Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990 e
suas atualizações, a apresentação do material deverá assegurar informações claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência,
número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e outros, bem
como o(s) risco(s) que apresenta(m) à saúde e à segurança dos usuários quando for o
caso;
9.4 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da ordem de autorização expedida via fax ou e-mail pela Secretaria Municipal
de Saúde, excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de licitação;
9.5 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Itaperuçu, situado na Avenida Crispim Furquim de Siqueira, 1800, bairro Butieirinho –
Itaperuçu/PR.
9.6 - Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO, no que couber, e em
conformidade com as edições mais recentes;
9.7 - Os produtos recusados serão devolvidos e deverão ser substituídos no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas corridos, contados da notificação, sem ônus para a
Administração.

11
Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná
CNPJ N.º 95.422.846/0001-26 | www.itaperuçu.pr.gov.br | Fone: (41) 3603-1381

10 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
10.1 – A empresa contratada deverá dar garantia de fábrica dos produtos fornecidos,
mesmo após o término da vigência do contrato ou na hipótese de defeito de fabricação
devidamente comprovado.
11 – PRAZO E VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
a)
O prazo de execução e de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a
contar da assinatura do Contrato.
b)
Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da
Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93.
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
b) Prestar e dar garantia dos produtos fornecidos os quais deverão ser de primeira
qualidade, sempre sujeitos a fiscalização da Secretaria Municipal da Família e
Desenvolvimento Social, sob pena de reposição do mesmo.
c) A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que
venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros,
relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93).
d) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e sociais,
que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do objeto.
e) Entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com as especificações
técnicas.
f) A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como por exemplo, não conter as
especificações técnicas exigidas, não corresponder à marca apresentada na proposta, ou
ainda, produtos alterados ou adulterados, e havendo recusa da licitante em efetuar a sua
troca, a Prefeitura enviará a um laboratório competente uma amostra para elaboração de
laudos, para verificar a sua qualidade e/ou compatibilidade com as especificações técnicas
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exigidas. No caso de constatação de irregularidades, as despesas oriundas do aludido
exame serão de responsabilidade da licitante.
g) A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no todo ou
em parte, o produto, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções,
resultantes da entrega ou transporte do mesmo.
h) A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante solicitação
da Administração, do produto que por ventura apresentar vícios
ou
defeitos em
virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade
inferior e em desacordo com as especificações técnicas.
i) A manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejarem
a sua habilitação na licitação e contratação.
j) Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito,
toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos
apresentados.
k) A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 do mesmo
diploma legal.
l) A detecção pela contratante de irregularidades que comprometam a qualidade dos
produtos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante vencedor trocar
imediatamente os produtos irregulares após comunicado prévio, sob pena de aplicação do
disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei de Licitações
e Contratos e demais legislações.
m)
Esta Prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade.
n) Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo com as especificações,
todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.
o)
A entregar os produtos sem sinais de violação. Não sendo aceito os produtos cujo
acondicionamento original apresente sinais de violação ou umidade conseqüente de
depósito irregular ou do vazamento de algum produto.
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p)
A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante
solicitação da Prefeitura, no total ou em parte, os produtos que não obedecerem às
condições de qualidade ou estiver em desacordo com as especificações técnicas.
13 - PAGAMENTO
a)
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos
descritos no objeto.
b)

Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado:

b.1) Fatura discriminada, as mercadorias entregues detalhadamente, devidamente
atestados pelo(a) Secretaria Solicitante.
b.2) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior.
b.3) Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas.
c)
Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos,
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for
imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações
assumidas.
d)
Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a)
Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido
neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil e de expediente normal da
Administração.
b)
Às empresas que retirarem Edital serão expressamente comunicadas toda e
qualquer alteração que importe em modificação do mesmo.
c)
As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos
impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
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d)
A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos
proponentes, das condições do Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
e)
O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica facultada a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do
processo.
f)
O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por
razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a
indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos.
g)
Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto ao Pregoeiro, de
forma expressa e mediante protocolo, até 03 (três) dias antes da data designada para a
realização da sessão pública e serão respondidas até o dia anterior ao da sessão.
h)
Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 8666/93,
com as alterações dela decorrentes.
i)
O expediente da Administração Pública se dá, de 2ª a 6ª feiras, no horário
compreendido entre 08h00min às 11h00min e, das 13h00min às 17h00min.
15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a
proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta
Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências estipuladas neste Edital para
assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar
para este município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa.
16 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A CONTRATAÇÃO
a) A adjudicação e homologação deste certame.
b)

O Município de Itaperuçu, convocará o vencedor do certame por E-mail, para:
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b.1) - em até 3 (três) dias úteis, assinar o CONTRATO, cuja minuta encontra-se no
ANEXO VI deste Edital, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas
penalidades previstas neste Edital.
c) O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado financeiramente, do Contrato.
17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a sessão
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
b) Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para realização do Pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
c)
A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número deste
Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Itaperuçu, junto ao Setor de Licitações.
d) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 3 (três) dias uteis.
d)
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, 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 no ato da
sessão pública.
f) O Município de Itaperuçu, reserva-se o direito de alterar as condições deste Edital e
reabrir prazo para apresentação de propostas, quando a alteração afetar a formulação da
proposta, ou ainda, revogar ou anular a presente Licitação, nos termos da Lei.
g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente.
h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente desta prefeitura
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i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste Edital, na ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil
imediatamente subseqüente à sua normalização.
j)
Compete à Secretaria Municipal de Saúde a gestão do Presente contrato, atuando na
qualidade de fiscal Administrativo e Técnico Servidor(a).
l) Esta Administração, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade, sendo que em tal caso
haverá nova publicação nos mesmos meios utilizados para o aviso da licitação;
n) Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
ITEM
01
02
03
04
05

ANEXO (S)
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V

06

Anexo VI

DESCRIÇÃO
Termo de Referência
Modelo de Procuração
Modelo de Declaração de não utilização do trabalhado Infantil
Modelo de Declaração de idoneidade
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa Pequeno
Porte
Minuta de Contrato

o) Fica eleito o Foro Regional de Rio Branco do Sul - PR, para solucionar eventuais litígios,
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Itaperuçu, 12 de janeiro de 2018.
Aline Guerra
Pregoeira Oficial
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
“Contratação de empresa para Aquisição de material hospitalar, odontológico,
moveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico, ar condicionado e oxigênioterapia,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.”
LOTE I Equipamento Hospitalar
VALOR
UNIT.

ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO QUANT

1

Aparelho para inalação individual
que permita a inalação em qualquer
posição - em pé, deitado Registro
inalação- uso individual ou em
movimento- sem risco de derramar
o medicamento. Silencioso, para
utilização individual na
administração de soro fisiológico ou
medicamentos por inalação. Deve
dispor de controle de intensidade de
névoa tipo deslizante e vir
acompanhado de: 01 corpo inalador
- gerador de ultra-som c/ transdutor
incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01
tubo corrugado flexível e conectores
105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;
tampa do reservatório; boquilha p/
inalação oral; manual de instruções.
ANVISA Controle de Intensidade de
Névoa - Potêncionamento
deslizante. Dimensões aproximadas
- 10x14x21cm. Peso máx. 1350g.
Consumo Max 17 w. Dados
Técnicos - 110/220 v c/ chave

6

R$

250,67

VALOR TOTAL

R$

1.504,02
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2

seletora. Apresentar Registro no
MS, assistência técnica local
comprovada, Manual e Catálogo em
português, garantia mínima de 12
meses.
Autoclave Capacidade mínima de 42
litros. Controle totalmente
Automático que Registro Horizontal
De Mesa: deve ser realizado através
de microcontrolador Seleção de
Temperatura: ABNT Capacidade
para 42 litros 120 a 134°C Ciclo: até
60 minutos. Tempo de secagem:
até 45 minutos. Precisão e tempo
de resistência: tipo PT 100. Sistema
Hidráulico e Bomba de Vácuo: com
filtro de bronze, elementos filtrantes
em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latão forjado tipo
diafragma. Válvula de Segurança:
construída em latão. Câmara: deve
ser em laço inoxidável, com
garantia de 03 anos de garantia
revestida externamente com
material isolante ao calor que além
de otimizar o seu consumo de
energia deve conservar a
temperatura do ambiente. O
adicionamento da água na câmara
interna da autoclave deverá ser
automático, assim como o ciclo
deverá ser automático. Bandeja:
confeccionada em aço inoxidável,
totalmente perfurada, para permitir
uma boa circulação de vapor.
Tampa/porta: em aço inoxidável,
laminado, com garantia de 03(três
anos), com anel de vedação em
borracha de silicone resistente a
altas temperaturas. Sistema de
fechamento da Porta Dispositivo

6

R$ 6.113,33

R$

36.679,98
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3

que impeça o funcionamento do
equipamento com a porta aberta.
Deve ser construída de forma
robusta e dotada internamente com
um rolamento de encosto que
proporcione maior segurança e
suavidade no manuseio. Cabos:
devem ser de baquelite (isolamento
ao calor). Resistência: deve ser
níquel-cromo, blindada em cabo de
aço inoxidável Gabinete: deve ser
em chapa de aço inoxidável
reforçado, com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática,
externa e interna. Deve apresentar
abertura para ventilação tipo
veneziana. Deve possuir chave
on/off, manômetro display e teclas
de controle. Sistema Eletrônico de
Segurança: Deve desligar
automaticamente caso a
temperatura exceda em 3°C a
temperatura programada. Sistema
Mecânico e Elétrico de Segurança:
Deve possuir válvula de alívio,
fusível de proteção, termostato de
segurança para evitar a queima das
resistências e dos materiais em caso
de falta de água. Construída com
base nas Normas ASME e ABNT,
atender a Norma NR 13. Dimensões
Externas máximas: 44x56x78cm.
Dimensões Internas Mínimas:
30x60: cm. Quantidade Mínima de
Bandejas: 02. Potências mínimas:
2400 w . Voltagem: 110/220 v.
Garantia mínima de 18 meses para
peças e serviços.
Bacia inox para curativo, 41cm e
capacidade de 6.300m1

10

R$

149,33

R$

1.493,30
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4

Balança eletrônica Pediatrica 15 Kg
digital de medição exclusiva para
crianças até 2 anos de idade.
Capacidade de pesagem de, no
mínimo, 15 Kg. Graduação
(precisão) de pesagem de, no
máximo, 10 g. Mostrador (display)
digital com indicadores de peso com
no mínimo 5 dígitos. Função de
tecla Tara (zero) no painel frontal.
Construída em material resistente e
de fácil limpeza. Bandeja no
formato de concha anatômica e
fabricada em ' material resistente,
de metal, acrílico, plástico ABS,
polipropileno, etc. Pés reguláveis,
revestidos de material
antiderrapante (borracha sintética,
silicone, etc.) Chave seletora de
tensão de 110/220 V. Aferida e
certificada pelo IPEM/INMETRO.
Garantia mínima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrução de
uso em idioma português.
Assistência Técnica do equipamento
deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

6

R$

800,00

R$

4.800,00
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5

6

7

Balança Antropométrica adulta
eletrônica digital adulta com régua
antropométrica acoplada, visor em
LCD digital, com capacidade para
200 kg, com divisões de Registro no
IPEM E Adulta pelo menos 100g,
pesagem imediata dispensando préaquecimento., Acabamento em tinta
eletrostática. Tapete/piso em
borracha antiderrapante. Pés
reguláveis em borracha sintética e
com seletor de voltagem de 110 e
220 v. Aferido pelo INMETRO.
Garantia mínima de INMETRO 01
(um) ano. Garantia mínima de 01
(um) ano. Acompanha manual de
instrução de uso em idioma
português. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado
do Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá
comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.
Balde cilíndrico porta detritos, c/
pedal, capacidade aprox. 10
litros.Totalmente em aço inoxidável,
altura regulável com apoio para os
Os. Altura mínima de 0,46m X
máxima de 0,61m. Estofamento
resistente e com base rígida,
revestimento em PVC e espuma de
densidade controlada que permite
limpeza e desinfecção. Garantia
mínima de 01 (um) ano para
defeitos de fabricação.
Biombo triplo Estrutura tubular em
aço redondo. Pés com ponteiras
plásticas. Pintura eletrostática a pó
epoxi. Dimensões: 1,82m largura

6

R$ 1.489,67

R$

8.938,02

20

R$

R$

2.292,60

10

114,63

R$ 368,33

R$ 3.683,30
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8

9

10

aberto x 0,66m largura fechado x
1,77m altura x 0,50m comprimento
Bolsa / maleta de materiais
emergência Bolsa para transporte
de material de emergência médica
pré-hospitalar, em nylon, à prova
d'água externamente, com abertura
completa 180° (cento e oitenta
graus). Fecho em zíper duplo,
resistente, com divisões internas
para guarda de materiais, fixadores
de velcro, compartimento tipo bolsa
no interior para guardar de
esfignomanômetro, estetoscópio e
outros instrumentos, alça regulável,
podendo ser transportada na mão,
como mochila ou no ombro.
Combolsos externos para guarda de
outros materiais.
Braçadeira para injeção em inox,
altura regulável, haste em tripé de
ferro fundido epóxi, apoio de braço
em chapa inox 0,80m, altura
máxima 1,08m
CADEIRA DE RODAS Em aço,
estrutura dobrável em X, pintura
eletrostática epóxi, estofamento em
nylon, rodas traseiras de 24’’,
injetadas em nylon com pneus
maciços, rodas dianteiras de 6’’
maciças, freios bilaterais reguláveis,
apoios de pés articuláveis, apoios
de braços fixos.

10

R$

841,00

R$

8.410,00

6

R$

182,33

R$

1.093,98

10

R$

446,33

R$

4.463,30
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11

12

Caixa térmica de poliuretano com
capacidade mínima da 15 litros,com
termômetro digital Em polietileno,
Capacidade mínima 15 LITROS -.
alça rígida articulável, com tampa,
ambiente de isolamento. Dimensões
aproximadas: (CxAxP) 35cmx 29cm
x 27cm. Dados do termômetro
Referência 7424.02.0.00 ANVISA
Faixa de utilização -50°C+70°C/°F
Precisão ±1°C/°F Resolução 0,1°C
escala de -20°C+50°C e ±2 para
cima de 50°C Pilha 1 x 1,5 AA Peso
80g Medidas do produto
60x39x16mm Campa do cabo 50cm
Temperatura Externa Através De
Cabo E Sensor Máxima E Mínima
Função °C/°F Resistente A Água
Tampa Removível
Carrinho de urgência e emergência
Construído em chapa de aço
pintada com tampo superior em
inox. Estrutura reforçada 4 rodízios
de 4" sendo 2 deles com freio. 4
gavetas sendo a primeira com
divisões para medicamentos
Suporte para cilindro de oxigênio
Suporte para soro Suporte para
cardioversor ou desfibrilador Tábua
para massagem cardíaca 4 tomadas
elétricas tipo filtro de linha Possuir
gavetas com chaves ou lacre único.
Dimensões mínimas: 70 cm de
comprimento x 45 cm de
profundidade x 90 cm de altura

10

R$

451,33

R$

4.513,30

6

R$ 3.230,00

R$

19.380,00
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14

15

Carrinho para curativo em inox
Estrutura tubular em aço cromado,
tampo e prateleira em chapa de aço
inox, pés, varandas e suporte para
balde e bacia cromados, pés com.
rodízio de 2 a 3" de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e
armação por meio de parafusos
sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio
polido ou em aço inoxidável.
Dimensões aproximadas de 0,45m
de largura X 0,80m de altura X
0,75m de profundidade. Garantia
mínima de 01 (um) ano para
defeitos de fabricação.
Porta agulha HEGAR (medindo 20
cm) Com Fonte Led Wireless,
diâmetro 25 mm x 95 mm,
iluminância de 3.000 Lux,
confeccionado em alumínio e
poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80
x 48 cm, tensão de alimentação de
115-230 v e freqüência de operação
de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de
1200 mAh / 3,7V, Lithium
Desfibrilador Semi Automático DEA Aparelho utilizado para
interpretar automaticamente o
traçado do ECG da vítima e aplicar,
mediante acionamento manual, o
choque para reversão de parada
cardíaca nos casos de fibrilação ou
taquicardia ventricular.
Características Gerais: O
equipamento será utilizado para
interpretar automaticamente o
traçado do ECG da vítima e aplicar
mediante acionamento manual, o
choque para reversão de parada
cardíaca nos casos de fibrilação ou

12

R$ 1.343,33

R$

16.119,96

20

R$

49,30

R$

986,00

1

R$ 8.253,33

R$

8.253,33
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taquicardia ventricular, devendo ser
composto de: Bolsa para transporte
do aparelho e de todos os
acessórios confeccionada em tecido
resistente. Aparelho com onda
bifásica, ajuste automático de
impedância para uso em adultos e
crianças. O choque mínimo para
adultos deve ser de 100 Joules, e o
choque mínimo para crianças de 50
Joules. Sistema automático de
identificação de eletrodos: adulto e
infantil. Tempo de carga máximo
para aplicação de choque de 10
segundos, para energia máxima
com conjunto de bateria totalmente
carregada ou pilhas novas.
Instrução de voz em português,
alto-falante interno, sinais sonoros
que auxiliem as compressões
torácicas e botão de choque com
indicador luminoso. Deverá realizar
auto-teste periódico, com avisos de
bateria baixa e necessidade de
manutenção. Deverá permitir
atualização de protocolos e
guidelines científicos de
procedimentos. Dimensões
aproximadas em milímetros de 250
x 140 x 300, .peso máximo de 4,0
kg incluindo a bateria e acessórios.
Visor de LCD com visualização de
mensagens de texto, contador de
choques, tempo de utilização do
aparelho, traçado do ECG. Registro
na ANVISA Registro de dados de
ECG contínuo, eventos críticos e
procedimentos realizados em
memória própria, e capacidade de
exportação de dados para sistema
operacional Windows XP ou similar /
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superior. Deverá ser fornecido
software específico para esta
operação. Deverá acompanhar: 01
pack de bateria nova selada ou 01
conjunto de pilhas novas de alta
duração, descartáveis, compatíveis
com o aparelho, com capacidade
mínima de 250 choques em carga
máxima sem necessidade de troca;
Três pares de eletrodos adesivos
para pacientes adultos e um par de
eletrodos adesivos para crianças,
multifuncionais, descartáveis.
Certificação mínima IP 24
(resistência a pó e água),
resistência a queda de no mínimo
01 metro de altura; Manual de
operação em português; Certificado
de garantia do fabricante de no
mínimo 01 ano; Três pares de
eletrodos adesivos para pacientes
adultos e um par de eletrodos
adesivos para crianças,
multifuncionais, descartáveis. .
Certificação mínima IP 24
(resistência a pó e água),
resistência a queda de no mínimo
01 metro de altura; Manual de
operação em português; Certificado
de garantia do fabricante de no
mínimo 01 ano;
Detector de batimento cardíaco
fetal, modelo portátil, alimentado
pôr bateria 9 v, que permita guarda
do cristal. Deverá estar
acondicionado em estojo de couro,
e que permita facilidade de troca da
bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm.
Estas medidas poderão sofrer
variação de ± 10 %. Deverá trazer
a marca do fabricante e lote de

12

R$

753,00

R$

9.036,00

27
Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná
CNPJ N.º 95.422.846/0001-26 | www.itaperuçu.pr.gov.br | Fone: (41) 3603-1381

17
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fabricação gravada no aparelho.
Garantia mínima de 01 ano.
Apresentar Catálogo e Manual em
português, registro no MS/ANVISA,
Certificado de Boas Práticàs de
Fabricação. Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná.
Escada clinica com dois degraus
todo em aço inox ou aço com
revestimento anticorrosivo de cor
branca, reforçada, com degraus
revestidos em borracha
antiderrapante, pés com ponteiras
em borracha. Garantia mínima de
12 meses.
Esfigmomanômetro aneróide
portátil obeso 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
300 mm Hg. Possibilitar giro de
360° sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira confeccionada em nylon
siliconizado, 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

12

R$

118,33

R$

1.419,96

6

R$

576,00

R$

3.456,00
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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, courvim 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
deverão vir acompanhados do laudo
técnico do IPEM certificando sua
aferição individualmente, bem como
também o registro no Ministério da
Saúde.
Esfigmomanômetro aneróide
portátil pediátrico 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
300 mm Hg. Possibilitar giro de
360° sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira confeccionada em nylon
siliconizado, de 1a qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade
flexível, impermeável. Fecho com
velc,ro resistente. Deverá conter a
marca do fabricante, ' indicação do

12

R$

576,00

R$

6.912,00
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tamanho da circunferência do
braço, com o comprimento total de
28,5 centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão
arterial em crianças 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, courvim ou outro
material resistente. Garantia mínima
de calibração de 05 anos,
comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua aferição
individualmente, e registro no
MS/ANVISA, Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná.
Apresentar Catálogo e Manual em
português.
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Esfigmomanômetro para adulto
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
300 mm Hg. Possibilitar giro de
360° sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira confeccionada em nylon
siliconizado, de 1a qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade
flexível, impermeável. Fecho com
veicro resistente. Deverá conter a
marca do fabricante, ' indicação do
tamanho da circunferência do
braço, com o comprimento total de
54 centímetros, largura de 14,5
centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão
arterial em adultos 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, courvim ou outro
material resistente. Garantia mínima
de calibração de 05 anos,

12

R$

576,00

R$

6.912,00
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comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua aferição
individualmente, e registro no
MS/ANVISA, Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná.
Apresentar Catálogo e Manual em
português.

21

22

Estadiômetro (Régua
antropométrica) Equipamento
portátil, compacto, para medição de
comprimento de ' indivíduos em
posição horizontal (deitada).
Confeccionado em acrílico, e/ou
alumínio, e/ou PVC, e/ou lona
plástica, resistente à abrasão, que
não absorva a umidade e que
possibilite a higienização sem
deteriorização da escala de
medição. Escala numerada a cada
centímetro, com faixa de indicação
de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1
(um) ano.
Estetoscópio adulto Com duas olivas
maleáveis de borracha macia ou
similar, com sistema de fixação sem
rosca. Formato duo-sonic que
permita ausculta de sOns de baixa e
alta freqüência, 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

6

R$

386,67

R$

2.320,02

12

R$

146,33

R$

1.755,96
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24

25

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. Garantia de no mínimo
um (1) ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em
português e assistência técnica local
comprovada.
Kit inalação ADULTO Mascara adulto
para nebulização em silicone
flexível. Copo reservatório com
capacidade de 10 ml. Extensão com
conector para ar comprimido com
1,5 metros
Kit inalação PEDIÁTRICO Extensão
com conector para ar comprimido
com 1,5 metros. Mascara infantil
para nebulização em silicone
flexível. Copo reservatório com
capacidade de 10 ml. Extensão com
conector para ar comprimido com
1,5 metros
Lâmpada clinica para exãmes de
halogênio, iluminação mais clara
para destacar a cor real do tecido,
construída em estrutura metálica,
alimentada por duas pilhas AAA
(palito), protetor para lâmpada e
ajuste de foco, botão liga/desliga.
Medida: 14 cm de comprimento

12

R$

19,50

R$

234,00

12

R$

17,50

R$

210,00

10

R$

34,83

R$

348,30
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LARINGOSCÓPIO DE FIBRA
ÓPTICA: Descrição básicaDispositivo médico-hospitalar
utilizado para auxiliar na entubação
endotraqueal. Especificações
técnicas mínimas: Conjunto de
laringoscópio com cabo em metal
recartilhado e alimentação através
de pilhas tipo C. Lâmpada de LED
com vida útil aproximada de 50.000
horas, que proporcione maior
luminosidade. Lâminas em aço
inoxidável com transmissão de luz
por fibra óptica. Deverá
acompanhar quatro lâminas,
modelo Macintosh, tamanhos 1, 2,
3 e 4, e quatro lâminas modelo
Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas
as lâminas deverão ser isentas de
pontos de soldas e autoclaváveis.
As lâminas e os cabos devem
possuir sistema codificado verde
compatíveis com laringoscópios de
fibra óptica padrão internacional.
Deve acompanhar um estojo para
acondicionar o conjunto, duas
lâmpadas sobressalentes e manual
de instruções em português
REANIMADOR MANUAL (AMBU) —
adulto, infantil e neonatal Descrição básica-São balões autoinfláveis transparentes que
permitem praticar ventilação
artificial manual sobre máscara,
sobre sonda de entubação ou
cânula de traqueostomia,
reutilizáveis. Especificações técnicas
mínimas- Aspectos gerais
Reanimador manual em silicone
translúcido de alta qualidade,
autoclavável, com válvula pop-off

1

R$ 2.950,00

R$

2.950,00
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de alívio de pressão Válvula
unidirecional transparente com
membrana de segurança na. porção
anterior, que se conecta a uma
máscara transparente removível
para visualização da face do
paciente. Reservatório de oxigênio
tipo bolsa, removível, conectado a
uma válvula posterior, com entrada
suplementar de oxigênio e de ar
ambiente. Capacidades: Adulto,
balão auto-inflável com volume
mínimo de 1.800 ml e reservatório
mínimo de 2000 ml; Pediátrico,
balão auto-inflável com volume
mínimo de 500 ml e reservatório
mínimo de 2000 ml; Deve ser
fornecida uma máscara para
ventilação para cada unidade, com
a seguinte característica: tamanho
adulto, máscara rígida transparente
com borda maleável de silicone, ou
borda inflável; tamanho pediátrico,
máscara rígida transparente com
borda maleável de silicone, ou
borda inflável; Deve cumprir
normas ISO 10651-4:2002 e ISO
8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontável para limpeza e
esterilização e dobrável para
armazenamento; Deve ser
compatível com todas as cânulas e
tubos endotraqueais. Possuir testes
de funcionamento descritos no
manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento
sempre que o mesmo for montado.
Todas as partes e acessórios devem
ser livres de látex. CÂNULAS DE
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEALDescrição básicaTubos em PVC,
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utilizados para controle de vias
aéreas, permitindo ventilação
artificial e para proteção contra
aspiração de secreções, vômitos,
etc.

27

28

Mesa auxiliar para material
ginecológico. Tampa e prateleira em
chapa de aço inox 20 de
acabamento polido, pés em tubo de
1 X 1,20mm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com
aro de rodas de polietileno,
extremidades sem arestas: Fixação
da prateleira seja por solda com
acabamento liso. Medindo
aproximadamente 0,40 X 0,60 X
0,80m. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar
Registro no MS/ANVISA.
Mesa de exame clínico Estrutura
tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou
eletrostática), leito acolchoado em
espuma de poliuretano de 1a '
qualidade, revestido em courvin, na
cor azul, cabeceira reclinável
manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de
borracha. Acompanha suporte para
lençol de papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85m
de comprimento X 0,50m de largura
X 0,80 de altura. Garantia de 1(um)
ano. Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro no MS/ANVISA.

3

R$

753,30

R$

2.259,90

10

R$

453,00

R$

4.530,00
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Negatoscópio 01 corpo para fixação
em parede Equipamento utilizado
para a visualização de radiografias.
Negatoscópio de 01 corpo,
construído em aço inoxidável ou
chapa de aço inoxidável com
pintura eletrostática em epóxi, com
suporte para fixação em parede. O
painel é de acrílico fosco, com
presilhas para fixação do filme. A
carcaça deverá ter aterramento.
Utilização de lâmpadas
fluorescentes com tensão de
alimentação bivolt manual e
freqüência de alimentação de 60
Hz. Deverá possuir chave ligadesliga para acionamento das
lâmpadas. O equipamento deverá
atender as normas da ANVISA
principalmente a portaria 453/98.
Apresentar Registro no MS/ANVISA
e Manual e Catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento
deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

9

R$

296,00

R$

2.664,00
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31

Otoscópio Equipamento para exame
visual do ouvido. Otoscópio em fibra
óptica em material de alta
resistência. Lâmpada halógena,
lente de aumento de 2.5x e 05
especulos permanentes de plástico
com diâmetros aproximados:
2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm8,0mm. Possuir regulador de alta e
baixa luminosidade e encaixe para
visor sobressalente. Possuir cabo
em aço inoxidável. Possuir visor
articulado ao cabeçote e móvel.
Acompanhar lâmpada e visor
sobressalente. Apresentar cabo em
aço inoxidável de tamanho médio
para pilhas. Possuir lupa redonda.
Possuir controle de intensidade de
luz desejável. Alimentação por
pilhas médias comuns. Acompanha
estojo reforçado para
acondicionamento e transporte,
contendo: Lâmpada e visor
sobressalente e 05 (cinco)
especulos permanentes de plástico.
Garantia de 1 ano. Apresentar
Registro no MS/ANVISA, Manual e
Catálogo em português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser
no Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.
Pinça anatômica, em aço inox,
medindo de 14 cm. 10 anos de
garantia Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT

10

R$

883,33

R$

8.833,30

20

R$

14,53

R$

290,60
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33

34

35

36

39

Pinça Cheron: em aço inox, com
24,5 ou 25 cm de comprimento, 10
anos de garantia Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais
de Qualidade, Normas da ABNT.
Pinça dente de rato, em aço inox,
medindo de 14 cm. 10 anos de
garantia Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT
Pinça FOERSTER - Curva, em aço
inox, medindo de 24 cm. 10 anos
de garantia Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT
Pinça FOERSTER — Reta, em aço
inox, medindo de 24 cm. 10 anos
de garantia Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT
Suporte para soro. Coluna em tubo
de aço inoxidável de 1" de diâmetro
com anel de regulagem, haste em
tubo de aço inoxidável de 3/4 de
diâmetro com 4 ganchos na
extremidade superior, base com 4
pés de ferro fundido, com
rodinhas,pintura epóxi na cor
branca, dimensões aproximadas de
no máximo 2,40 e mínimo de
1,70m. Garantia de 1 (um) ano.
Termômetro auricular, digital,
infravermelho digital; graduação: de
O a 45 graus com infravermelho,
uso clínico.

20

R$

70,77

R$

1.415,40

20

R$

14,87

R$

297,40

20

R$

44,33

R$

886,60

20

R$

80,00

R$

1.600,00

12

R$

108,00

R$

1.296,00

10

R$

177,33

R$

1.773,30

R$ 184.011,83
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LOTE II Equipamentos Odontológicos
ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO

1

2

3

Amalgamador Formação de
amalgama e ionômeros de vidro
através de cápsulas pré- dosificadas
para o uso em restaurações
dentárias. - Garantia mínima de 1
ano. - Tensão 127/220. - Tempo de
Programação: O a 60 segundos. Compatível com todas as cápsulas. Assepsia sem danos ao
Caneta de alta rotação com cabo
invertido no mesmo sentido da
cabeça, aumentando a visibilidade
do operador durante o
procedimento cirúrgico. Cabeça
mediana, angulação de 45°. Alto
torque, confeccionada em alumínio
anodizado, o que possibilita leveza e
excelente acabamento superficial,
facilitando a desinfecção; cabeça
com linhas arredondadas; baixo
nível de ruído; sistema de
rolamentos apoiado. Peso g 38 a
44. Rotação (rpm) O a 420.000.
Fixação da broca (saca broca).
Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de
ar (L/min) 42. Consumo de água
(ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 Registro ANVISA e assistência
técnica em todo Estado do Paraná.
Compressor de Ar Odontológico com
pintura interna do reservatório
antioxidante, protetor térmico,
proteção para o motor elétrico e
filtros na entrada e saída de ar.
Atende lou mais consultórios
odontológicos. Informações

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

3

R$

1.078,00

R$

3.234,00

3

R$

676,00

R$

2.028,00

3

R$

6.527,33

R$ 19.581,99
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Técnicas: Tensão: 1 1 OV ou 220V
Potência: mínima 1.700W (2.28 HP),
deslocamento teórico aproximado
424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar,
baixo ruído, garantia: 1 ano e
assistência técnica.

4

Conjunto de equipamentos
compatíveis e produzidos pelo
mesmo fabricante, composto pelos
componentes abaixo relacionados:
Cadeira Odontológica. Estrutura
fabricada em aço. Tratamento
anticorrosivo. Pintura epóxi ou
eletrostática lisa. Estabilidade
estática e dinâmica em todas as
posições de uso na sua capacidade
máxima. Base c/ proteção em
borracha ou material similar.
Revestimento do estofamento em
material PVC laminado, sem
costuras, na cor verde clara.
Proteção plástica p/ os pés
dopaciente. Braço da cadeira c/
formato e fixação que facilitem o
acesso do paciente. Encosto da
cabeça articulável, c/ movimento
longitudinal. Acionamento através
de comandos elétricos c/ atuadores
hidráulicos ou moto-Consultório
odontológico (cadeira, equipo,
refletor, unidade auxiliar acoplada à
cadeira)redutores. Controle de pé
(pedal) p/ os movimentos de subida
e descida do assento e do encosto.
Alimentação elétrica 110 ou 220 v
(60Hz), de acordo c/ a rede local do
município de entrega. Resistência
de carga mínima de aproximada 140
Kg. Fornecimento de plantas baixas
e outras necessárias p/ a perfeita
instalação do equipamento, c/ todas

3

R$ 14.506,00

R$ 43.518,00
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as informações sobre alimentação
elétricas, hidráulicas e pneumáticas.
Fornecimento de manuais de
operação e manuais de serviço c/
vista explodida e detalhamento das
peças, principais defeitos e
correções, c/ diagramas dos
sistemas elétricos, mecânicos e
hidráulicos. Garantia mínima do
conjunto de 12 meses. Registro no
INMETRO e ANVISA odontológico
(cadeira, equipo, refletor, unidade
auxiliar acoplada à cadeira) Equipo
odontológico tipo cart ou acoplado.
(Tipo cart com estrutura montada
sobre rodízios e tratamento
anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço
articulado, com movimento
horizontal, c/ batentes de fim de
curso e movimento vertical). Três
terminais, sendo 01 p/ micromotor,
c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta
rotação (tipo borden) e 01 seringa
tríplice. Suporte das pontas c/
acionamento individual e
automático. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa.
Sistema de desinfecção de dutos de
água e spray c/ válvula anti-refluxo.
Pedal de acionamento do equipo
com controle variável (progressivo
da rotação dos instrumentos). Com
caixa de ligação (distribuição),
sendo as mangueiras arredondadas
e lisas e contendo todos os
acessórios necessários à sua
instalação. Caixa de ligação
(distribuição) independente da
cadeira. Reservatório de água do
equipo e sistema de desinfecção em
material transparente ou
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translúcido, de no mínimo 500 ml.
Bandejas removíveis de aço.
Unidade auxiliar, acoplada à
cadeira. Bacia da cuspideira
removível, em porcelana ou
cerâmica. Ralo separador de
detritos, fixado à unidade de água
ou à caixa de ligação, conectado à
mangueira de sucção. Registro p/
acionamento da água da cuspideira,
mínimo de 02 (dois) terminais de
sucção, c/ diâmetro aproximado de
6,5 mm, c/ mangueiras e terminais
lisos. Formas arredondadas;
estrutura em alumínio ou aço, com
proteção anti-corrosão. Pintura
epóxi ou eletrostática, totalmente
lisa. Garantia mínima de 12 meses.

5

Fotopolimerizador Indicado para
fotopolimerização de resinas
compostas ou qualquer substância
sensível à faixa de luz no espectro
de 440nm à 480nm
aproximadamente.Equipamento com
ou sem fio, com tecnologia em
fotopolimerização de resinas
compostas pela utilização de luz.
Potência mínima de 1200 mW/cm2;
leve, funcional, compacto, bivolt,
emite luz com baixíssima produção
de calor, a qual protege a polpa do
dente. Garantia mínima de 1 ano e
assistência técnica permanente.
Biossegurança: Assepsia sem danos
nos componentes eletrônicos.
Ponteira de fibra ótica autoclavável
e removível

3

R$

953,00

R$

2.859,00

43
Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná
CNPJ N.º 95.422.846/0001-26 | www.itaperuçu.pr.gov.br | Fone: (41) 3603-1381

6

7

Micro Motor Intra com refrigeração;
spray externo através de mangueira
siiiconizada. Confeccionado em
alumínio anodizado, o que
possibilita leveza e excelente
acabamento superficial, facilitando a
assepsia e desinfecção. Sistema
intra de encaixe rápido, permitindo
o giro de 360° das peças acopladas.
Conexão tipo borden (universal 2
furos); velocidade (rotação) de
3.000 a 20.000 rpm. Possui anel
giratório acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotação,
baixo nível de ruído; autoclavável
até 135°C por mais de 1000 ciclos.
Especificações: Spray: Com spray
externo ao corpo. Conexão: INTRA.
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm,
com reversão. Pressão Ar: 60 a 80
(PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min).
Razão de Transmissão de
velocidade: 1:1. Autoclavável:
135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.
Registro ANVISA e assistência
técnica em todo Estado
Mocho odontológico Elevação do
assento a gás através de alavanca
na base do assento. Altura
regulável. Encosto regulável com
ajuste de aproximação. Base com 5
rodízios. Estofamento resistente e
com base rígida. Revestimento em
PVC sem costura. Espuma de
densidade controlada. Garantia de 1
(um) ano.

3

R$

961,67

R$

2.885,01

3

R$

505,00

R$

1.515,00

R$ 75.621,00
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LOTE III - Eletrodomesticos e Eletroeletrônicos
ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO

1

2

3

Aparelho de DVD player (com
controle remoto e cabos AV e HDMI
inclusos), compatíveis com as mídias
DVD vídeo e CD, compatível com
formatos MP3, AVI, MP4, JPEG,
DIVX, VCD. Entrada USB (no mínimo
uma). Saídas: HDMI, VÍDEO
COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO,
COAXIAL DIGITAL, ÁUDIO
ANALÓGICO. BIVOLT
Aparelho de Televisão TV 40 LED
FHD, entrada USB e HDMI, com
conversor digital integrado.
Purificador de Água. Com filtro
refrigerado, elétrico, ligado direto ao
ponto de água, serpentina de cobre
externa, sem contato com a água,
depósito de água de fácil assepsia,
com termostato de fácil acesso. Refil
com tripla filtragem que elimine
odores e sabores de cloro, barro,
ferrugem e sedimentos, com saída
de água na temperatura natural e na
temperatura gelada Dimensões
aproximadas: 312 mm x 410 mm.
Cor Branca. Garantia de 12 meses.

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

3

R$

192,67

R$

578,01

3

R$ 2.032,67

R$

6.098,01

12

R$

R$

6.632,04

552,67
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4

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,
Potência 110 v na cor Branca com
garantia mínima de 12 meses.
Assistência Técnica do equipamento
deverá ser no Estado do Paraná, se
não houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

3

R$ 1.546,00

R$

4.638,00

R$

17.946,06

LOTE IV - MOVEIS
ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO QUANT. VAL UNIT.

VALOR TOTAL
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1

Armário Duplo com 08 (oito)
portas, confeccionado em chapa de
aço de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de
tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e
pintura através. e sistema
eletrostático a pó, com camada
mínima de tinta de 70 micras.
ABNT Contendo: 02 (duas) laterais
e uma divisória vertical central em
chapa de aço n° 24 (0,60mm). 01
(um) fundo e 02 (dois) meiotampos (superior e inferior)
confeccionados em chapa de aço
n° 24 (0,60mm), reforço interno
(esquadro) confeccionado em
chapa de aço n° 18 (1,2mm)
fixando as laterais. 1 (um)
acabamento frontal composto de
dois fechamentos, 01 (um) superior
e 01 (um) inferior, em chapa n° 24
(0,60mm) soldado a um
acabamento da divisória central em
chapa n° 20 (0,9mm). A base
deverá ser confeccionada em
chapa de aço n° 18 (1,2mm) e
possuir quatro pés reguláveis
(sapatas) para correção de
pequenos desníveis. O armário
deverá conter 08 (oito)
compartimentos com porta, sendo
que a porta deverá conter 02
(duas) dobradiças internas. Área de
entrada de cada porta de no
mínimo 39,5 x 24 cm, e área
interna 41x30x42, 5 cm. Montagem
através de rebites. Dimensões:
Altura: 1,85 metros, Largura: 60
cm, Profundidade: 45 cm.

20

R$

1.000,00

R$ 20.000,00
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2

3

4

Arquivo 4 gavetas com chave
Arquivo de Aço reforçado,
confeccionado em chapa MSG 18',
com 04 gavetas para pasta
suspensa, que deslizam em
carrinho telescópico (trilho tipo
"U"), com 08 (oito) rolamentos de
ferro por gaveta, carrinho e trilhos
em chapa MSG 14, puxadores e
porta etiquetas cromados,
fechadura tipo yale com 02 (duas)
chaves com travamento simultâneo
das gavetas, pintura industrial na
cor cinza platina, com tratamento '
químico antiferruginoso
(fosfatização ). Medidas: 1340 (A)
x 460 (1)x 710 (P) mm. Contendo
etiqueta de identificação do
fabricante, contato e referência a
espessura da chapa de aço.
Garantia mínima de 1 ano.
Cadeira empilhável, confeccionada
em tubo de aço oblongo, com
encaixes laterais para transformar
em longarina. Assento e encosto
em polipropileno na cor preta. Peso
suportado: 150 kg .Garantia 12
meses
Cadeira fixa; tipo secretaria, com
encosto e assento de espuma de
poliuretano injetada mínimo 30
mm; tecido de alta densidade,
estrutura em tubo de aço mínimo
7/8, com parede mínima 1,5 mm,
tratamento antiferruginoso, em
embalagem reforçada e apropriada
que garanta a integridade do
produto; rotulo com nr de lote,
data de fabricação e procedência.
termo de garantia e assistência
técnica.

20

R$

100

R$

50

R$

559,98

R$ 11.199,60

80,00 R$

200,00

8.000,00

R$ 10.000,00
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5

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA
COM BRAÇOS, tamanho médio,
assento e encosto em compensado
multi-laminado de 12 mm, com
espuma injetada anatomicamente
em densidade média (50 a 6Q
Kg/m3), com 45 a 50 mm de
espessura. Revestimento do
assento e encosto em tecido de
alta resistência. 100% poliéster na
cor azul escuro e espessura mínimo
de 1 mm. Bordas em PVC no
contorno do estofado. Mecanismo
tipo "back system". Inclinação do
encosto mediante acionamento de
alavanca. Molas p/retorno
automático do encosto e ajuste
automático na frenagem do
reclinador. Regulagem da altura do
assento a gás, coluna central
desmontável, fixada por encaixe
cônico com rolamento axial de giro,
esferas e arruelas de aço com
coluna e mola a gás para
regulagem de altura e
amortecimento de impactos ao
sentar, acionada por alavanca.
Regulagem de altura do encosto
para apoio lombar. Base giratória
com capa de nylon na cor preta,
com aranha de 5 hastes, apoiado
sobre rodízios de duplo giro de
nylon e com esferas de aço. Braços
em poliuretano injetado, com alma
de aço e regulagem vertical e
horizontal. Fabricada em
conformidade com as normas da
ABNT. Medindo o encosto 35 cm de
altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm
(máximo) de largura, base giratória
de 67 cm de assento X 46 cm de

20

R$

358,89

R$

7.177,80

49
Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná
CNPJ N.º 95.422.846/0001-26 | www.itaperuçu.pr.gov.br | Fone: (41) 3603-1381

largura X 45 cm de profundidade podendo ter variação de +/- 10%.
Garantia mínima de 01 (um) ano
para defeitos,de fabricação.

6

7

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. . ABNT 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 1,60 X 0,95 X 0,50
— podendo ter variação de +/10%. Garantia de fabricação de no
mínimo 12 meses.
Estante de aço medindo 2,00 altura
x 0,90 largura x 0,30 profundidade
com 06 prateleiras reguláveis com
reforço nas bandeja chapa da
bandeja ABNT 22 coluna 14, com
reforço em X nas laterais e no
fundo, pintada por sistema
eletrostático a pó na cor cinza .

20

R$

531,29

R$ 10.625,80

20

R$

253,36

R$

5.067,20
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8

9

Estrutura em tubos de aço de 25x
25 x 1,20 mm esmaltados. Assento
e encosto, apoio dos braços e
banqueta estofados com espuma
de látex de alta densidade de
qualidade comprovada, sendo toda
a estrutura externa da poltrona
revestida em courvin lavável na cor
azul. Encosto reclinável (mínimo de
03 posições) até 175°, com fixação
nas costas por meio de borboleta.
Pés com ponteira de borracha.
Pintura epóxi ou eletrostática na
cor branca. Acabamento
Dimensões aproximadas da cadeira
0,45m de altura (chão x assento) X
65 cm altura do encosto X 0,50m
largura. Dimensões aproximadas
da banqueta de 0,35m de altura X
0,55cm de comprimento. Garantia
de 1 (um) ano.
Mesa de reunião retangular c/
tampo em madeira aglomerada c/
25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico na cor
branca, c/ bordas em PVC.
Superfícies lisas, duradoras e de
fácil limpeza e desinfecção. Painel
frontal em madeira aglomerada.
Pés em tubo de aço ABNT
1010/1020, e seção c/ reforço
lateral paralelo em tubo de aço
ABNT 1010/1020, c/ pintura
eletrostática em epóxi pó.
Ponteiras de acabamento na cor
preta. Niveladores c/ eixo de aço
rosqueável. Partes metálicas, c/
tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso c/ pintura
eletrostática em epóxi pó na cor
preto fosco. Med: 200 x 110 cm.

5

R$

689,29

R$

3.446,45

3

R$

775,00

R$

2.325,00
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Acabamentos arredondados.
Garantia de 1 (um) ano.

10

11

Tampo confeccionado em madeira
aglomerada de alta resistência e 25
mm de espessura, revestimento
com sistema postforming 180°.
Painel frontal confeccionado em
madeira aglomerada de 15 mm de
espessura, revestimento laminado
melamínico de alta resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna
central em chapa metálica, base
inferior em tubo oblongo e
acabamento em ponteira de PVC,
sapatas niveladoras injetadas em
nylon e base superior em chapa de
aço com tratamento
antiferruginoso e acabamento
arredondado em pintura epóxi-pó
da cor da mesa, Superfícies lisas,
duradoras e de fácil limpeza e
desinfecção. COR: argila. Calhas
para passagem de fios medindo
1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm podendo ter variação de +/- 10%.
Garantia de 1 (um)
Tampo confeccionado em madeira
aglomerada de alta resistência e 25
mm de espessura, revestimento
com sistema postforming 180°.
Painel frontal confeccionado em
madeira aglomerada de 15 mm de
espessura, revestimento laminado
melamínico de alta resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna
estrutural com passagem de
acabamento confeccionada em
chapa de aço, com tratamento
antiferrugem e acabamento em
pintura epóxi. Acabamentos

20

R$

608,25

R$ 12.165,00

10

R$

394,67

R$

3.946,70
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arredondados. Com02 gavetas com
chave. Garantia de 1 (um) ano.
R$ 93.953,55

LOTE V - INFORMATICA
DESCRIÇAO DO
ITEM
QUANT
VALOR UNIT
EQUIPAMENTO
Computadores Estação de
Trabalho — 8,0 GB RAM — 1,0 TB
1
HD — Monitor 21,5" com Suporte
20
R$ 1.962,67
Ajustável de Altura — Microsoft
Windows 10
Impressora multifuncional, jato de
2
tinta colorida, compatível com
20
R$
449,33
cartucho 2676
Tablet Processador com clock
mínimo de 1,3 GHz com no
mínimo quatro núcleos e 2M L2
cache; Capaz de executar
arquivos de áudio e vídeo; As
funções de decodificação de
áudio e vídeo devem ser
aceleradas por hardware. Possuir
decodificação por hardware para
pelo menos os seguintes
formatos: H263, H264 e MPEG4.
3
Obter índice de desempenho igual
52
R$
482,67
ou superior a 130 pontos no
"Performance test" e 80 pontos
no "UX test" — "User Experience"
medido pelo software MobileXPRT
2013 da Principle Technologies
http://principledtechnologies.
com/benchmarkxprt/mobilexprt/o
btido através da execução da
opção "All Tests", obedecendo a
seguinte procedimento: ' i)
Instalar o software MobileXPRT a

VALOR TOTAL

R$ 39.253,40

R$

8.986,60

R$ 25.098,84
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partir do Google Play. ii)
Desconectar o Tablet do
carregador para execução
somente na bateria. iii) Reiniciar o
Tablet. iv) Clicar no ícone
"MobileXPRT" e selecionar "All
Tests". MEMÓRIA RAM: Mínimo
de 1 GB (um gigabyte) de baixo
consumo (DDR3L 1066MHz); Tela
de 10.1 Conectividade Wifi Wi-Fi
padrão IEEE 802.11 b/g/n,
integrado (interno) ao
equipamento; Modem interno
com suporte a redes 3G (no
mínimo dual-band 2100MHz e
850MHz) e 2G (quad-band
850MHz, 900MHz, 1.800MHz e
1.900MHz Bateria Interna e
recarregável Sistema Operacional:
Android 4.4 português ou versão
superior em português; Suporte a
configuração de proxy para rede
WiFi. Este suporte deve ser
integrado à aplicação de
configuração de rede sem fio e
sem a necessidade de aplicativos
ou softwares extras; Aplicações:
agenda, calendário, relógio com
horário mundial, alarme,
calculadora, cronômetro; Permitir
a decodificação dos seguintes
formatos de arquivos: i) mp3; ii)
3gp (AMR, AAC, H263, H264 e
MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264);
iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav
(PCM). Bateria: Lítio-ion ou
Polímero de titio. Interface:
Microfone.... etc, Porta Micro-USB
padrão 2.0; Câmera fotográfica
traseira (05 M
R$ 73.338,84
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LOTE VI - AR CONDICIONADO
VALOR
ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO QUANT
UNIT
Aparelho de ar condicionado, modelo
Split Reverso, quente e frio, 220v
1
12
R$ 1.952,67
12.000 BTUs Instalados e no mínimo
um ano de garantia

VALOR TOTAL

R$ 23.432,04
R$ 23.432,04

LOTE VII - OXIGENIOTERAPIA
VALOR
ITEM DESCRIÇAO DO EQUIPAMENTO
QUANT
UNIT.

1

Conjunto portátil para oxigenoterapia
Cilindro metálico para
acondicionamento de oxigênio
medicinal, com para oxigenoterapia
capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0
m3, tipo G. Dotado de válvula de
segurança para enchimento e
abertura, conexão padrão standard;
Deve ser fornecido regulador de
pressão adaptado a manômetro de
carga e regulagem de pressão, além
de fluxômetro, com régua graduada e
acionamento por válvula Montado em
suporte próprio, que permita
transporte e adequada fixação ao solo
e estabilização durante o transporte.

20

R$ 1.346,67

VALOR TOTAL

R$ 26.933,40

R$ 26.933,40
VALOR MAXIMO PARA ESTA LICITAÇÃO É DE R$ 495.236,72 (quatrocentos e
noventa e cinco mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº ________________, inscrição estadual nº __________________, com
sede na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________,
neste ato representada por seu sócio gerente o sr.____________, brasileiro, (casado),
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº ___________, inscrito no CPF
sob o nº ____________, residente na Rua ___, nº __, , CEP _______, na cidade de
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nr_______ da ____alteração do
contrato social.
OUTORGADO:
___________ brasileiro, ___________, (representante
comercial), portador da cédula de identidade RG nº ____________, inscrito no CPF
sob o nº __________, residente na rua:________nº ___, CEP ______, na cidade de
__________
PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante a
Administração Pública do Município de Itaperuçu, no que se refere ao Procedimento
Licitatório nº (INDICAR O Nº DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A
MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações,
recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos
que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de
sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de
contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos
necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome:__________________
Função:_________________
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma
reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que
permita a verificação da capacidade para a outorga
Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será
necessária a apresentação do contrato ou estatuto social.
O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Ao Pregoeiro e Apoio do Município de Itaperuçu
Com referência ao edital nº __/2018 na modalidade: ________
A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº ____________, inscrição estadual ____________, com sede na
rua:_________, CEP ___________, na cidade de __________,
neste ato
representada por seu sócio gerente o sr. _____________, brasileiro, casado, , portador da
cédula de identidade RG nº ____________, inscrito no CPF sob o nº _______________,
residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos
termos do(a) cláusula do contrato nr_______ da ____alteração do contrato social., declara
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não tendo
em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno,
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento
do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão do mesmo. Por
fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome:__________________
Função:__________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Itaperuçu
Com referência à (MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO)
A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua:
_____________, CEP __________, na cidade de ____________, neste ato representada
por seu sócio gerente o sr _____________, brasileiro, casado, (empresário), portador da
cédula de identidade RG nº _____________, inscrito no CPF sob o nº __________,
residente na _______________, CEP ________, na cidade de __________, nos termos
do(a) cláusula do contrato nº_______ da ____alteração do contrato social., declara que
inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública,
em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos
apresentados; que atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e
que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato
impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública.
Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome:__________________
Função:_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
____________________________________________________________, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________________________,
com

sede

na

cidade

de

___________________,

na

________________________________, n° ______, CEP ____________, declara para os
fins do Pregão Eletrônico n° xx/2018, que é (microempresa ou empresa de pequeno
porte), nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, eis que atende na totalidade às
condições previstas no artigo 3° e respectivos incisos da mesma lei, bem como não possui
qualquer das restrições de que trata o artigo 4° do mesmo diploma. A veracidade do
conteúdo da presente declaração é dada com plena ciência das implicações civis e
criminais decorrentes do que ora se afirma.

__________________, ____ de ____________ de 2018.
_____________________________________________
Nome da empresa
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº ___/2018 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU E
A EMPRESA_______________________
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, PARANÁ, Pessoa jurídica de direito Público Interno,
devidamente inscrito no CNPJ sob nº 95.422.846/0001-26, com sede na Avenida Crispin
Furquim, nº 1800, Centro Itaperuçu, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor HELIO VIEIRA GUIMARAES, portador do RG nº xxx – SESP/PR – CPF
nº xxx, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Itaperuçu, Paraná.
CONTRATADA:
EMPRESA_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua _________, neste ato representada
por seu _________, Sr(a), ______________(CI.RG. nº ____________ - CPF nº
_____________), nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na Rua
_________________.
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ____________, doravante denominada CONTRATADA, de
comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial do disposto na Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o presente contrato
decorrente do Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico nº xx/2018 e Proposta da
Contratada, bem como, dos demais Anexos e documentos que integram o processo, os
quais desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento,
independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO: É objeto deste contrato a “Contratação de empresa para
Aquisição de material hospitalar, odontológico, moveis, eletrodoméstico,
eletroeletrônico, ar condicionado e oxigênio, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.” TIPO MENOR PREÇO GLOBAL DE CADA LOTE,
seguindo as condições, quantidades e especificações constantes no TERMO DE
REFERÊNCIA (Anexo I) do presente Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO
CONTRATO
1
O prazo de execução e vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do mesmo.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a
critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, item I
e II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO
CONTRATO.
1
A execução do objeto, deverá observar as disposições contidas no Edital de
licitação, observando-se que a mesma deverá ocorrer no prazo fixado neste Contrato,
ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de prorrogação.
2
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, nos
limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, com as alterações dela
decorrentes.
3
A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer
tempo, a execução do presente Contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou
financeira, devidamente autorizada e fundamentada.
4
A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer
produto que seja considerado inadequado; que não atender as especificações contidas no
presente Contrato, no Edital de licitação bem como as normas e especificações técnicas.
5
O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e
seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a necessidade
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de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório bem como para o
recebimento definitivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
1
O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, cujos
valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada.
a)
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será mediante a apresentação da nota fiscal
detalhada, dentro de 30 (trinta) dias após o encaminhamento da mesma, devidamente
atestada pela Secretaria Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO
DO PAGAMENTO.
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada:
1
Fatura discriminada, dos produtos entregues descritos detalhadamente, e
devidamente atestados pelo(a) Secretaria Solicitante;
2
Certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior;
3
Certidão de regularidade junto à Caixa Econômica Federal (CND), referente ao mês
imediatamente anterior;
4
Em se tratando de empresa sediada nesta municipalidade, deverá apresentar
Certidão de Débitos Municipais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos
documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, que for imposta à adjudicatária em virtude de
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela mesma, ou decorrentes do
Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado ao representante legal
da Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os preços do presente Contrato são considerados fixos,
ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
07.003 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0012.2033 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
PARÁGRAFO ÚNICO:
As
despesas
que
seguir(em)
no(s)
exercício(s)
subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em)
consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de
simples procedimento administrativo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
2
Prestar e dar garantia dos produtos fornecidos os quais deverão ser de primeira
qualidade, sempre sujeitos a fiscalização da Secretaria Municipal da Família e
Desenvolvimento Social, sob pena de reposição do mesmo.
3
A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências
que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros,
relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93).
4
A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do
objeto.
5
Entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com as especificações
técnicas.
6
A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como por exemplo, não conter
as especificações técnicas exigidas, não corresponder à marca apresentada na proposta,
ou ainda, produtos alterados ou adulterados, e havendo recusa da licitante em efetuar a
sua troca, a Prefeitura enviará a um laboratório competente uma amostra para elaboração
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de laudos, para verificar a sua qualidade e/ou compatibilidade com as especificações
técnicas exigidas. No caso de constatação de irregularidades, as despesas oriundas do
aludido exame serão de responsabilidade da licitante.
7
A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no
todo ou em parte, o produto, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções,
resultantes da entrega ou transporte do mesmo.
8
A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante
solicitação da Administração, do produto que por ventura apresentar vícios ou defeitos
em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade
inferior e em desacordo com as especificações técnicas.
9
A manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições que
ensejarem a sua habilitação na licitação e contratação.
10
Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito,
toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos
apresentados.
11
A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 do mesmo
diploma legal.
12
A detecção pela contratante de irregularidades que comprometam a qualidade dos
produtos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante vencedor trocar
imediatamente os produtos irregulares após comunicado prévio, sob pena de aplicação do
disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei de Licitações
e Contratos e demais legislações.
13
Esta Prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade.
14
Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo com as
especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.
15
A entregar os produtos sem sinais de violação. Não sendo aceito os produtos cujo
acondicionamento original apresente sinais de violação ou umidade consequente de
depósito irregular ou do vazamento de algum produto.
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16
A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante
solicitação da Prefeitura, no total ou em parte, os produtos que não obedecerem às
condições de qualidade ou estiver em desacordo com as especificações técnicas.
CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA:
8.1 - A entrega dos produtos a serem licitados será parcelada, sem limite de
quantitativos, obedecendo a conveniência e as necessidades da Administração, mediante
ordem de autorização de entrega, reservados os parâmetros da licitação;
8.2 - A entrega deverá ser feita nos dias e horários de expediente da Prefeitura Municipal
de Itaperuçu e com comunicação de 04 (quatro) horas de antecedência ao responsável
pelo recebimento, da seguinte forma:
Provisoriamente – pelo responsável pelo recebimento, para posterior comprovação da
conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes neste Termo e da
proposta da empresa vencedora, mediante comprovante de recebimento nos canhotos de
nota fiscal ou termo circunstanciado, assinado pelas partes;
Definitivamente – pelo servidor designado para esse fim, após comprovação da
qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, impreterivelmente no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega, mediante análise específica que
ateste sua conformidade com os padrões estabelecidos no edital e na proposta
apresentada pela empresa vencedora do certame. Considerando principalmente as
condições da embalagem dos produtos, que deve estar em perfeito estado e não violada e
a confrontação entre a marca cotada na licitação e o produto entregue, quando só serão
aceitas marcas diferentes as cotadas na proposta se e somente se, os produtos entregues
foram superiores ao modelo cotado na licitação;
8.3 - Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990 e
suas atualizações, a apresentação do material deverá assegurar informações claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência,
número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e outros, bem
como o(s) risco(s) que apresenta(m) à saúde e à segurança dos usuários quando for o
caso;
8.4 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da ordem de autorização expedida via fax ou e-mail pela Secretaria Municipal
de Saúde, excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de licitação;
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8.5 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Itaperuçu, situado na Avenida Crispim Furquim de Siqueira, 1800, bairro Butieirinho –
Itaperuçu/PR.
8.6 - Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO, no que couber, e em
conformidade com as edições mais recentes;
8.7 - Os produtos recusados serão devolvidos e deverão ser substituídos no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas corridos, contados da notificação, sem ônus para a
Administração.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
A empresa contratada deverá dar garantia de fábrica dos produtos fornecidos, mesmo
após o término da vigência do contrato ou na hipótese de defeito de fabricação
devidamente comprovado.
CLAUSULA DEZ - DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO
1
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes,
obedecerá as normas estabelecidas neste contrato;
2
A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada das
penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.
3
As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa.
4
Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis,
apresentar defesa.
5
Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou
não de penalidade.
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6

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis.

7
Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das
seguintes sanções:
7.1 Advertência.
7.2 Multa.
7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
7.4
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
8
A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a
determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).
9

A multa prevista no item 7.2 será:

9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das
obrigações assumidas pelo contratado.
9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o
descumprimento total das obrigações assumidas.
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação.
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro
pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato
em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia
prestada.
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9.6 Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao
Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da intimação.
9.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa,
para cobrança judicial.
10
A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.
11
Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
12
As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em
especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais
especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL
1
O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na
forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da
Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
2
Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da Administração,
a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
3
A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer
tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou
financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá
direito de receber os serviços
efetivamente executados e demais ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
CLÁUSULA DOZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
a) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo do
Departamento de Compras, com a verificação dos quantitativos, das
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo, no
edital e no contrato;
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b) A Secretaria Municipal de Saúde fiscalizará obrigatoriamente a execução do
contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados
às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de
rejeitar o fornecimento dos serviços que, não forem considerados satisfatórios
e determinar a licitante a substituição da mão de obra ou correção de
irregularidades;
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante,
até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante
de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas
alterações).
CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1
O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas
disposições constantes do Edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei 8.666/93
com as alterações dela decorrentes e, ainda, pelas demais disposições legais que se
verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que
aqui ou na minuta de Contrato mencionadas.
2
Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, o Edital de licitação e seus
Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de
base para a licitação.
3
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o Foro
Regional de Itaperuçu da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.
4
Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de
seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 8.666/93,
com as alterações dela decorrentes.
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do Pregão
Eletrônico nº. xx/2018, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
efeitos de direito.
Itaperuçu, __ de ______de 2018.
HELIO VIEIRA GUIMARAES
Prefeito Municipal
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EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________
Nome:
RG.:
2.____________________________
Nome:
RG.:

70
Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná
CNPJ N.º 95.422.846/0001-26 | www.itaperuçu.pr.gov.br | Fone: (41) 3603-1381

