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*** EDITAL RETIFICADO ***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022
TIPO: MENOR PREÇO - ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2022
1.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, sediado à
Avenida Brasil, n° 38, Centro, Agudos do Sul/PR, por meio do Prefeito Municipal, Jessé da Rocha
Zoellner, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019,
Decreto Municipal 35/2006, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar Federal
123/2006 (alterada pela Lei 147/2014), Lei Municipal 743/2015 e demais legislação correlata, torna
pública a realização de procedimento de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS
RESOLUÇÕES DA SESA Nº 773/2019 E Nº 931/2021.
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h00min do dia 14/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 14/06/2022.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES: às 09h00min do dia 14/06/2022.
LOCAL: WWW.BLL.ORG.BR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

1.1.1.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

1.2.
Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua
certificação e seu credenciamento no portal de licitações, sistema portal de licitações bolsa de licitações
e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de
Agudos do Sul.
1.3.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro
designado pelo Prefeito do Município de Agudos do Sul/PR e responsável pelo processamento e
julgamento.
1.4.
A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no Item 1.1
deste Edital.
2. DO OBJETO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
2.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS
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RESOLUÇÕES DA SESA Nº 773/2019 E Nº 931/2021, de acordo com as condições e
especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, especialmente o Anexo I - Termo
de Referência.
2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - ITEM.
2.2.1. O julgamento desta licitação será por item, entretanto, a nomenclatura utilizada no
sistema www.bllcompras.org.br, é “lote”, sendo assim cada lote contém apenas 01 (um)
item.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.
As despesas decorrentes da presente licitação correrão às expensas das seguintes Dotações
Orçamentárias, a saber:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01 Fundo Municipal de Saúde
04.01.10 Saúde
04.01.10.301 Atenção Básica
04.01.10.301.0009 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar para
04.01.10.301.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
72
4.4.90.52.00.00.00.00
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE
00319.101005.03.02.01.01 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE: TRANSFERENCIAS
VOLUNTÁRIAS ESTADUAIS.
4.

DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

4.1.
O aviso deste Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná:
www.diariomunicipal.com.br/amp/, órgão oficial de divulgação do Município de Agudos do Sul, no Site
da Prefeitura Municipal: www.agudosdosul.pr.gov.br, no Site do Tribunal de contas do Paraná:
www.tce.pr.gov.br, no site www.bll.org.br, Diário Oficial do Estado, Jornal Bem Paraná, jornal de
circulação Estadual e no Jornal O Regional, jornal de grande circulação na Região.
4.2.
O Edital de Pregão Eletrônico completo estará à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR, no site www.agudosdosul.pr.gov.br e no site
www.bll.org.br.
4.3.
Para envio do edital por e-mail deve a licitante interessada enviar solicitação para o endereço
eletrônico licitacao_agudos@hotmail.com, informando razão social e CNPJ/MF da empresa.
4.4.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à
Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no e-mail
licitacao_agudos@hotmail.com.
4.4.1.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à
Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por
forma eletrônica, no próprio Sistema BLL, ou através do e-mail licitacao_agudos@hotmail.com.

4.5. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar os termos do edital do pregão. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios
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formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
4.5.1.

5.

Os pedidos de impugnações poderão ser realizados por forma eletrônica, no próprio Sistema
BLL, ou através do e-mail licitacao_agudos@hotmail.com.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da presente licitação, empresas interessadas que satisfaçam plenamente as
condições previstas neste edital, que:
a. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;
b. Regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste edital e
seus anexos.
5.2. Não será permitida a participação direta ou indiretamente na presente licitação as empresas
interessadas:
a. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93;
b. Que estejam cumprindo as sanções previstas no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no artigo 87
incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da Administração
Pública) da Lei 8.666/93;
c. Que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em
processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação;
d. Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição;
e. Possuam incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção,
de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento constante no Acórdão
2745/10 – TCE/PR e no prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no
AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que
versa sobre o nepotismo, considerando-se inseridos no conceito de incompatibilidade o cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
da autoridade contratante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de
direção, de chefia ou de assessoramento.
5.3. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
subsequente encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico - endereço www.bll.org.br, observados a data e horário limite estabelecidos.
5.4. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bll.org.br, na
opção Acesso BLL Compras.
5.4.1. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade (BLL), nos
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.
5.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das
exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por
todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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5.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os interessados em participar no Pregão Eletrônico deverão dispor de Chave de Identificação
(e-mail) e senha pessoal para acesso ao sistema eletrônico, ambas intransferíveis, obtidas junto ao
Sistema Portal de Licitações Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, sediadas no país;
6.1.1. Demais dados acerca da chave de identificação e senha poderão ser obtidos pelos interessados
em participar do pregão eletrônico diretamente no portal www.bll.org.br no campo “Acesso ao Usuário”,
sendo-lhes facultado, ainda, o acesso, através dos telefones (41) 3097-4600, 3042-9909 e 3091-9654,
ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
6.2. A chave de identificação e senha pessoal poderá ser utilizada em qualquer Pregão Eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do TCE/PR ou da Bolsa de Licitações
e Leilões do Brasil, devidamente justificada.
6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de
Agudos do Sul ou a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4.2. Para obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, deverá declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na
oportunidade de credenciamento, a sua condição de ME ou EPP.
7.

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no subitem 11.5 do edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
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7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
7.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
7.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
7.7. Os preços e os produtos propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca e modelo em campo
próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.
7.9. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.
7.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Agudos do Sul.
7.11. As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente, sob pena de
desclassificação.
8.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. A partir das 08h00min do dia 14/06/2022, horário de Brasília/DF, a sessão pública na internet,
no sítio eletrônico www.bll.org.br, será aberta por comando da pregoeira, com a divulgação das
propostas eletrônicas recebidas passando a pregoeira a avaliar a devida aceitabilidade.
8.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem
o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos
neste Edital.
8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.4. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação da pregoeira em
contrário.
9.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A partir das 09h00min do dia 14/06/2022, horário de Brasília/DF, será aberta a sessão pública
de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por comando da pregoeira.
9.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
9.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10
(dez centavos).
9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
9.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do maior
lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
9.8. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito da
classificação final.
9.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.10. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
9.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
9.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.
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9.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
9.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.17. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.18. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
9.19. Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9.20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.21. Caso a desconexão do Pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.bll.org.br.
9.24. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar
questionamentos a Pregoeira via Sistema, acessando a sequência “Relatório de Disputa”/”Chat de
Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o momento
da declaração de vencedor no Sistema.
9.25. A Pregoeira/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via
Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as
respostas do Pregoeira.
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU/Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexeqüível.
10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
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dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata.
10.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.7. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
11.

DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, a Pregoeira, verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).
11.1.3. Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
TCE/PR
(http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-delicitar/54/area/49);
11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e poderá ser realizada
também em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
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11.3. Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
11.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.5. Os documentos indispensáveis para comprovação da habilitação, que deverão ser encaminhados
através da opção “UPLOAD” do sistema BLL, são os seguintes:
11.5.1. Habilitação Jurídica:
a. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), emitido pela Secretaria da Receita Federal;
b. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, incluindo a última alteração,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
d. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, em se tratando de
microempreendedor individual – MEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, emitida pela Receita Federal.
b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou Positiva com Efeitos de Negativa) ou
documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;
c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou Positiva com Efeitos
de Negativa) ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;
d. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF,
através do site www.caixa.gov.br;
e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos
Trabalhistas – CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site www.tst.jus.br;
11.5.3. Declarações da Licitante, elaboradas em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, sob as penas da lei:
a. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação apresentada de acordo com o
modelo constante no Anexo IV;
b. Declaração de que se enquadra como Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar 123/2006), conforme o modelo constante no Anexo II, quando for o caso.
c. Declaração unificada, nos moldes do anexo III deste edital, sob as penas da Lei, que:
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul;
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a
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Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas
esferas;
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6) assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias.
11.6. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas
desde que emitidas com antecedência máxima de até 90 (noventa) dias da data prevista para a
abertura do Pregão.
11.7. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e empresas de
pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
11.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Agudos do Sul, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa.
11.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11.8. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de
habilitação, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
11.9. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
11.10. O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.
11.11. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. No caso de documentos assinados por
procurador, deve ser anexada Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação.
11.12. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será
adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.
12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO
12.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a
item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema BLL, a PROPOSTA DE PREÇOS
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AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar em
“Documentos Complementares.
12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de inabilitação.
12.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS)
HORAS, contados da convocação.
12.3.1. O licitante declarado vencedor dos itens deverá apresentar juntamente com a proposta de
preços, prospecto (folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos) com a especificação técnica do
bem ofertado, em língua portuguesa, que servirá como subsídio para análise da proposta, sendo
obrigatório a apresentação do mesmo.
12.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do email: licitacao_agudos@hotmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar
em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A Pregoeira
não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de
problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Agudos do Sul quanto do emissor.
12.4.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta
de Preço, sendo realizado, pela pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
12.4.2. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do
prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.
12.4.3. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização
da sessão pública.
12.4.4. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
12.5. A proposta deverá conter:
12.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da
proposta.
12.5.2. Identificação da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail;
12.5.3. Indicação do número do pregão e objeto do certame;
12.5.4. Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais
(0,00), em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
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inflacionária.
12.5.5. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
12.5.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o
artigo 66, § 4º.
12.5.7. Indicação/especificação do bem, marca e modelo.
12.5.8. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na
Lei Complementar 123/06, se for o caso.
13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
13.1. A documentação constante no subitem 11 deverá ser encaminhada caso solicitado no chat pela
pregoeira, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico,
no seguinte endereço: Caixa Postal 01, Agudos do Sul - PR, CEP 83.850-000. Aos cuidados da
pregoeira responsável da sessão. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar a
razão social, número e ano do Pregão Eletrônico.
13.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará
vencedor.
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Declarado o vencedor a pregoeira anunciará formalmente a abertura da fase recursal, abrindo
prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor
recurso, imediata e motivadamente, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, em campo próprio, com registro em ata da
síntese das suas razões.
14.1.1. Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis ao licitante que se manifestar, para apresentar as
razões do recurso, em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, também via Sistema Eletrônico, em outros 03
(três) dias úteis, que começarão a contar ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.2. Julgado(s) improvido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente fará a adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor,
homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.
14.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos/contrarrazões apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela proponente.
14.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
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14.5. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.
14.6. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo.
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.
14.9. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.
15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
15.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema BLL, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados
16.

DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO

16.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto, o Município de Agudos do Sul convocará o
adjudicatário, que deverá assinar o contrato em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido
no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93;
16.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a
licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93;
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17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
17.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses.
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do bem, mediante
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
18.3. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em nome do Município de Agudos do Sul, CNPJ nº.
76.105.667/0001-10, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência,
indicando-se ainda os produtos fornecidos.
18.4. Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.
18.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Agudos do
Sul.
18.6. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária
da contratada, ou seja, da pessoa jurídica.
18.7. Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização monetária através da variação do
INPC, entre a data prevista e a do efetivo pagamento.
19.

DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA

19.1. O licitante vencedor deverá entregar os materiais/equipamentos no prazo de até 30 (trinta) dias,
sendo o pedido efetuado com empenho ou autorização de fornecimento.
19.2. O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerá por conta e risco da licitante
vencedora.
19.3. Os materiais/equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na
Rua Rui Barbosa, nº 300, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das
08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e
acomodação do equipamento no local acima indicado.
20.

DA GARANTIA

20.1. Juntamente com a Proposta de Preços, a empresa vencedora deverá fornecer garantia para o
equipamento de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou por maior período, quando expressamente previsto
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no Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do recebimento do bem.
21.

DO COMBATE À FRAUDE E A CORRUPÇÃO

21.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal
nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores
e colaboradores ajam da mesma forma.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá
acarretar as seguintes sanções:
I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da
execução contratual;
II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor licitado, por dia útil, limitada ao
percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das obrigações
assumidas na licitação.
III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global licitado, nas seguintes hipóteses,
dentre outras:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

não cumprimento das obrigações assumidas na licitação;
não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento;
apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do pagamento;
não manutenção da proposta;
retardamento da execução do objeto da licitação;
falha na execução do objeto da licitação;
fraude na execução do objeto da licitação;
comportamento inidôneo;
cometimento de fraude fiscal.

IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos.
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorridos o prazo da sanção aplicada.
22.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
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22.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul.
22.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de
Agudos do Sul, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
22.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e ampla defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de
irregularidades, conforme IN nº 001/2018.
23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A Pregoeira reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvidas ou julgar necessário.
23.2. É facultada a pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que
o integram.
23.4. O Município de Agudos do Sul se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente
licitação, em caso de interesse público.
23.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la,
no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
23.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
23.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação ou inabilitação.
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
23.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
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e a segurança da contratação.
23.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
23.11. Não cabe a Bolsa de Licitações do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens
ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
23.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.
23.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 8h00min às
11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul para melhores esclarecimentos, ou
pelo telefone (41) 3624-1808.
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela pregoeira, nos termos da legislação
pertinente.
24.

DOS ANEXOS

24.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I – Termo de Referência;
II - Modelo de declaração de condição de ME/EPP;
III - Modelo de declarações;
IV - Modelo de declaração de requisitos;
V - Minuta do Contrato;
VI – Modelo de Proposta de Preços;

Agudos do Sul, 26 de maio de 2022.

Jessé da Rocha Zoellner
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

I.I - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº
773/2019 E Nº 931/2021, conforme especificações abaixo relacionadas.
I.II – DESCRITIVO, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO:
VALOR MÁXIMO
ITEM UNID.

1

2

UN

UN

QTDE

1

5

Equip.

Armário de aço
com 08 portas
com cadedo

Armário 02
portas

DESCRIÇÃO
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 (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02
(duas) laterais e uma divisória vertical central em
chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02
(dois)
meio-tampos
(superior
e
inferior)
confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm),
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de
aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um)
acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01
(um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24
(0,60mm) soldado a um acabamento da divisória
central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser
confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e
possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção
de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08
(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 aproximadas: Altura: 1,85 metros,
Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.
Conjunto de 2 armários
Armário com duas portas: corpo (laterais, base,
prateleiras e fundos) confeccionado em madeira
aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla
face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas
laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil
limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado
em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm
de espessura, sistema postforming, bordas frontais
180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento
melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico,
dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores
confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03
prateleiras internas, confeccionadas em madeira
aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento
melamínico e diversas regulagens de altura e
dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca
medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de
+/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12
meses.

Exigência
(Registro)

UNITÁRIO

TOTAL

ABNT

R$ 1.234,70

R$ 1.234,70

ABNT

R$ 1.106,99

R$ 5.534,95
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3

UN

5

4

UN

25

5

UN

6

Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro.
Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor
branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura
cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas.
Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4
mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X
0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.
O PREÇO UNITÁRIO DESTE ITEM CONTEMPLA 2
ARMÁRIOS.
Balcão 02 portas confeccionado em madeira
aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla
face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas
laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e
de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior
confeccionado em madeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema
postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em
Balcão 02
fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura
portas
frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com
abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01
prateleira interna, confeccionada em madeira
aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento
melamínico e diversas regulagens de altura e
dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca
medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de
profundidade - podendo ter variação de+/- 10%.
Garantia mínima de 01 (um) ano.
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 60
Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento
do assento e encosto em tecido de alta resistência.
100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo
de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado.
Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto
mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno
automático do encosto e ajuste automático na
frenagem do reclinador. Regulagem da altura do
Cadeira
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por
giratória
encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e
executiva c/
arruelas de aço com coluna e mola a gás para
braços,
regulagem de altura e amortecimento de impactos ao
tamanho médio
sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do
encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de
nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado
sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de
aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço
e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em
conformidade com as normas da ABNT. Medindo o
encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm
(máximo) de largura, base giratória de 67 cm de
assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de
01 (um) ano para defeitos de fabricação.
Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70
cm)
Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta
Mesa escritório
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com
com gavetas
sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado
(1,20m larg. X
em madeira aglomerada de 15 mm de espessura,
0,70 cm)
revestimento laminado melamínico de alta resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com
passagem de acabamento confeccionada em chapa de

-

R$ 527,30

R$ 2.636,50

ABNT

R$ 448,69

R$
11.217,25

ABNT

R$ 458,29

R$ 2.749,74
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6

UN

2

7

UN

2

8

UN

1

aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em
pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02
gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.
Poltrona reclinável com banqueta para repouso
com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm
esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e
banqueta estofados com espuma de látex de alta
densidade de qualidade comprovada, sendo toda a
estrutura externa da poltrona revestida em courvin
Poltrona
lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03
reclinável com
posições) até 175º, com fixação nas costas por meio
banqueta para
de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura
repouso
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.
Balança eletrônica digital adulta com régua
antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos
100g,
pesagem
imediata
dispensando
préaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática.
Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés
Balança
reguláveis em borracha sintética e com seletor de
Antropométrica voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO.
Adulta
Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de
01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso
em idioma português. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se
a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos
até o local da Assistência Técnica.
Autoclave Horizontal de mesa capacidade
mínima de 42 litros.
Controle totalmente automático que deve ser
realizado através de microcontrolador Seleção de
Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos.
Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e
tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico
e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos
filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em
latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança:
construída em latão. Câmara: deve ser em laço
inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia
revestida externamente com material isolante ao
Autoclave
calor que além de otimizar o seu consumo de energia
Horizontal de
deve conservar a temperatura do ambiente. O
Mesa
adicionamento da água na câmara interna da
autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo
Capacidade 42
deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em
litros
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 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:

ABNT

R$ 629,97

R$ 1.259,94

IPEM
INMETRO

R$ 1.221,07

R$ 2.442,14

ABNT

R$ 6.041,66

R$ 6.041,66

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244
www.agudosdosul.pr.gov.br
Página 20 de 44

fls. ______
_________
Rubrica

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul
Estado do Paraná
Departamento de Compras e Licitações
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. leção de Temperatura: 120 a
134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até
45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT
100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro
de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável.
Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma.
Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara:
deve ser em 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 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. leção de
Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos.
Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e
tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema
Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze,
elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula
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solenoide: 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 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.
Balança digital de medição exclusiva para
crianças até 2 anos de idade.
Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg.
Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10
g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso
com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero)
no painel frontal. Construída em material resistente e
de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha
anatômica e fabricada em material resistente, de
Balança
metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés
Eletrônica
reguláveis, revestidos de material antiderrapante
Pediátrica 15kg
(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.
BANQUETA
GIRATÓRIA
TIPO
MOCHO
Banqueta
TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA
giratória tipo
REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA
mocho
MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA DE 0,61 M.
ESTOFAMENTO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM

IPEM
INMETRO

R$ 676,96

R$ 1.353,92

ABNT

R$ 277,90

R$ 1.111,60
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11

UN

3

Carrinho para
curativo em
inox

12

UN

2

Escada clínica
02 degraus

13

UN

6

Esfigmomanômetro aneroide
portátil

14

UN

3

Esfigmomanômetro aneroide
portátil
pediátrico

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
Carrinho para curativo 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 minima de 01 (um)
ano para defeitos de fabricação.
Escada clínica com dois degraus todo em aço inox
ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca,
reforçada, com degraus revestidos em borracha
antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.
Garantia mínima de 12 meses.
Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado
em armação de material plástico, envolta por
amortecedor emborrachado para maior resistência a
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 360º 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 mecanismos nas
operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido.
Manguito:
adulto,
ambidestro,
antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvin
ou outro material resistente. Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor.
Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando
sua aferição individualmente, bem como também o
registro no Ministério da Saúde.
Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico
- montado em armação de material plástico, envolta
por amortecedor emborrachado para maior resistência
a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon
siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente,
extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro
resistente. Deverá conter a marca do fabricante,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com
o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para verificação adequada da

ANVISA

R$ 821,38

R$ 2.464,14

ABNT

R$ 124,56

R$ 249,12

IPEM
ANVISA

R$ 97,08

R$ 582,48

IPEM
ANVISA

R$ 76,81

R$ 230,43
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15

UN

6

Estetoscópio
adulto

16

UN

3

Estadiômetro
(régua
antropomética)

17

UN

4

Foco auxiliar

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 pera confeccionadas em borracha especial de comprovada
vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica, courvin
ou outro material resistente. 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.
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 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.
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 DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE
MEDIÇÃO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO,
COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M.
GARANTIA DE 1 (UM) ANO.
FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM
LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1 X
1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E
CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO
EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10
CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M.
ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE
1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO
MS/ ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL,
COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO
CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A GRADUAÇÃO DE
0 A 15 CM E UM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE
SE
DESLOCA
AO
LONGO
DO
SEGMENTO
CENTIMETRADO. MODELO COLLIN. GARANTIA DE 10

ANVISA

R$ 35,12

R$ 210,72

ANVISA

R$ 128,93

R$ 386,79

ANVISA

R$ 300,07

R$ 1.200,28
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18

UN

6

Kit inalação
adulto

19

UN

6

Kit inalação
pediátrico

20

UN

2

Mesa auxiliar
para material
ginecológico

1

Cama para
exame
ginecológico
tipo divã

21

UN

ANOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.
Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto
para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório
com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para
ar comprimido com 1,5 metros.
Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara
infantil para nebulização em silicone flexível, copo
reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com
conector para ar comprimido com 1,5 m.
Mesa auxiliar para material ginecológico com
tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de
acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, 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.
Cama de exame ginecológico tipo divã, com
estrutura em madeira com espessura mínima de 15
mm, MDF de fabricante certificado, revestido em
laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas
(2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1)
porta central com uma prateleira interna. Os
puxadores deverão ser metal e cromados. O
revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo
material da parte externa. As gavetas deverão ser
deslizantes, através de corrediças telescópicas. As
dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser
estofado, revestido em courvin marrom, sendo as
partes anterior e posterior do leito ajustável através de
cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em
aço
inoxidável,
com
no
mínimo
quatro
(4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um
par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado,
que permitam ajuste de altura e com mobilidade
ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita
através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm.
Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos,
em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá
possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel
para a mesma, não podendo ficar espaço para
acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá
ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel.
Dimensões do móvel (variação permitida 5%):
Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m.
Dimensões do estofamento (variação permitida 5%):
Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na
cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O
revestimento estofado deverá apresentar espuma com
densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A
marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou
em plaqueta metálica fixada de forma resistente na
cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da
ABNT, 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

ANVISA

R$ 9,77

R$ 58,62

ANVISA

R$ 9,27

R$ 55,62

ANVISA

R$ 414,00

R$ 828,00

ANBT

R$ 2.278,25

R$ 2.278,25
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22

UN

4

Otoscópio

23

UN

4

Pinça
dedissecação
dente de rato
14cm

24

UN

4

Pinça foerster
curva

25

UN

4

Pinça foerster
reta

26

UN

4

Pinça Pozzi
24cm

27

UN

10

Suporte para
soro

28

UN

4

Tesoura Mayo

29

UN

4

Tesoura SIMS
reta 20 cm

30

UN

2

Kit
equipamento
urgência

local da Assistência Técnica. (1150840 - 2)
Equipamento para exame visual do ouvido.
Otoscópio em fibra óptica em material de alta
resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de
2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com
diâmetros
aproximados:
2,5mm-3,0mm-3,5mm4,0mm- 8,0mm. 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) espéculos 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 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
Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de
comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT
Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço
inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulagem,
haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro
com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4
pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com
rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e
mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.
Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de
comprimento, 10 anos de garantia, fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.
Tesoura SIMS reta: Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para
utilização em procedimento ginecológico. Garantia de
10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.
Kit
Equipamento
Urgência.
1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:
Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar
utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal.
Especificações técnicas mínimas: Conjunto de
laringoscópio com cabo em metal recartilhado e
alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de
LED
com
vida
útil
aproximada
de
50.000 horas, que proporcione maior luminosidade.
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz

ANVISA

R$ 337,16

R$ 1.348,64

ABNT

R$ 17,27

R$ 69,08

ANBT

R$ 86,56

R$ 346,24

ANBT

R$ 76,17

R$ 304,68

ANBT

R$ 70,52

R$ 282,08

ANBT

R$ 190,18

R$ 1.901,80

ANBT

R$ 52,90

R$ 211,60

ANBT

R$ 94,06

R$ 376,24

ANVISA

R$ 3.049,88

R$ 6.099,76
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por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas,
modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro
lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas
as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e
autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir
sistema
codificado
verde
compatível
com
laringoscópios de fibra óptica padrão internacional.
Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de
instruções
em
português.
2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto,
infantil
e
neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis
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 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.
3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL
- Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para
controle de vias aéreas, permitindo ventilação
artificial e para proteção contra aspiração de
secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas
mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas
ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa,
estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e
conexão Standard, descrição básica Dispositivo
médico-hospitalar
utilizado
para
auxiliar
na
entubação endotraqueal. Especificações técnicas
mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em
metal recartilhado e alimentação através de pilhas
tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de
50.000 horas, que proporcione maior luminosidade.
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz
por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas,
modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro
lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas
as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e
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31

UN

5

autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir
sistema
codificado
verde
compatível
com
laringoscópios de fibra óptica padrão internacional.
Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de
instruções
em
português.
4 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto,
infantil e neonatal - Descrição básica São balões
auto-infláveis 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 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 autoinflável 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.
5 - CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) - Descrição
básica Equipamento médico-hospitalar destinado a
manutenção de permeabilidade das vias aéreas
superiores em pacientes com rebaixamento de nível de
consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada
em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não
flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com
apoio para lábios ou dentição anterior do paciente;
Porção distal encurvada e achatada; Abertura central
(luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e
introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.
Aparelho para inalação de uso individual que
permita a inalação em qualquer posição - em pé,
deitado ou em movimento - sem risco de derramar o
medicamento. Silencioso, para utilização individual na
administração de soro fisiológico ou medicamentos por
Aparelho para inalação. Deve dispor de controle de intensidade de
inalação de uso névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo
individual
inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor
incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado
flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02
máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação
oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de
Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões
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Oxímetro
portátil

aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g.
Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/
chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência
técnica local comprovada, Manual e Catálogo em
português, garantia mínima de 12 meses.
Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal
líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,
com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela
com curva pletismográfica, sensor para utilização em
pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve
funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria
interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h,
peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios
fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto
de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de
leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis
e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos.
Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou
desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de
alerta piscarão indicando que algum alarme foi
ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO:
2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8
segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO:
2%
RESOLUÇÃO:
1%
TEMPO
DE
MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso
deverão possuir tonalidade variavel com a mudança no
valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de
catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura
x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido.
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e
versátil, projetado para avaliar com precisão a
saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.
Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de
operar, compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional
vendido separadamente). Poderoso - memória de 72
horas para armazenamento de dados. Eficiente Opera
60
horas
com
pilhas
AA.
<
p
align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e
algoritmos avançados baseados em anos de
experiência, para oferecer uma variedade de funções
em
suas
equipes.
Especificações
Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% Sp02)
0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300
batimentos
por
minuto.
Indicadores:
Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme:
LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display
numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho
Indicador
de
carga
baixa:
LED
amarelo.
Precisão:
Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.)b
Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2
dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em
movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos
Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa
Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos
Neonatos
70
100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem
movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos
Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos
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Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos
Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20
°
a
+
50
°
C)
Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a +
122
°
F
(-30
°
a
+
50
°
C)
Umidade:
Operando
10%
a
90%
sem
condensação
Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95%
sem
condensação
Altitude:
Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros)
Pressão
Hiperbárica
Até
4
atmosferas
Opções
de
alimentação:
4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)
Assistência técnica: Fornecer assistência técnica
especializada com laboratório próprio e equipe
qualificada.
Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de
Pinça hartmann
comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada,
– pinça de
própria para retirada de Diu em casos de fio não
jacaré
visível, encrustamento e quebra.
Mocho odontológico de elevação do assento a gás
através de alavanca na base do assento. Altura
regulável. Encosto regulável com ajuste de
Mocho
aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento
odontológico
resistente e com base rígida. Revestimento em PVC
sem costura. Espuma de densidade controlada.
Garantia de 1 (um) ano.
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
45º.
Alto
torque,
confeccionada em alumínio anodizado, o que
possibilita leveza e excelente acabamento superficial,
Caneta de alta facilitando a desinfecção; cabeça com linhas
arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de
rotação
rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0
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.
Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa
ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra
onde o torque e a rotação são transmitidos à broca
através de um conjunto de eixos e engrenagens com
rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio
anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor,
ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da
cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável
Contra ângulo
lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se
ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray:
Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA,
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão
Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão
de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável:
135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e
assistência técnica em todo Estado do Paraná
Micromotor Intra com refrigeração; spray externo
através de mangueira siliconizada. Confeccionado em
alumínio anodizado, o que possibilita leveza e
Micromotor
excelente acabamento superficial, facilitando a
assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe
rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas.
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Detector fetal

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
MATERIAL CLÍNICO: CABO PARA ESPELHO DE AÇO
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL ESPELHO BUCAL Nº 5
DE AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL SONDA
EXPLORADORA Nº 5 DE AÇO INOXIDÁVELAUTOCLAVÁVEL
SONDA
ODONTOLÓGICA
MILIMETRADA OMS DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL PINÇA PARA ALGODÃO DE AÇO
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL ESPÁTULA Nº 01 DE
AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL SERINGA
CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 DE
AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL MATERIAL PARA ART
CORTANTE DE BLACK DUPLO Nº 14/15 ESPÁTULA DE
PLÁSTICO
PARA IONÔMERO APLICADOR
DE
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO DE AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL
PORTA
MATRIZ
METÁLICO
TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL
TESOURA GOLDMAN FOX RETA DE 13 CM DE AÇO
INOX- AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº
17 DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE
DENTINA Nº 20 DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL CABO
DE BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL
HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL.
Computadores
com
estação
de
trabalho
intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor
21,5 com suporte ajustável de altura – sistema
operacional MS Windows 8.
Aparelho de ar condicionado, modelo Split
Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU´s,
quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a
(Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e
drenos.
Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico,
não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez
múltipla ou morte fetal, localização da placenta,
determinação da vida fetal a partir da 10° semana de
gestação aproximadamente e avaliação do batimento
cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar
do feto no pré- parto. Equipamento do tipo: digital e
portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa
de material de alta resistência para suportar pequenos
e médios impactos. Método por ultrassom. Display
digital em LCD para indicação da frequência cardíaca
fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função
de desligamento automático temporizado. Com
controles de volume e tonalidade para filtragem de
ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção
cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução
de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação
entre
2,0
e
2,5
MHz
(±
10
°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e
fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor
acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60

-

R$ 6,38

R$ 38,28

-

R$ 2.583,50

R$
15.501,00

-

R$ 3.104,39

R$ 6.208,78
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Hz,
ou
bivolt
automático.
Possuir
bateria
interna recarregável, com autonomia mínima de 120
minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg.
Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de
no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível
ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para
ausculta individual; Acompanhar tubo com gel;
Acompanhar carregador de bateria (se aplicável);
Fornecimento de todos os cabos, conectores,
acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado.
Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos
de fabricação, técnico da empresa para demonstração
e instalação do equipamento, assim como treinamento
do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica
estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar
todos os acessórios para perfeito funcionamento.
Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para
monitoração ANVISA-MS simultânea das condições
fetais por medidas e registros simultâneos do
batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a
210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações
uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que
auxiliam a análise das condições de higidez do feto
durante a gestação e trabalho de parto de feto único e
de
gemelar.
A captação das atividades cardíacas fetais deve ser
não invasiva, portanto, realizada através de dois
transdutores externos baseados no efeito Doppler. A
atividade uterina da mesma maneira deve ser
mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve
possuir sistema de detecção automática de
movimentação fetal (actograma) e por indicação da
gestante, através de marcador de eventos de
acionamento
voluntário.
O aparelho deve possuir tela(s) ou display que
mostrem em tempo real os eventos e onde se observa
a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de
gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de
correlação automática instantânea, ajuste para os
níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume
Cardiotocógrafo
do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados
para
taquicardia
e
bradicardia.
Todos os dados devem ser registrados em papel
através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou
justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada
internacionalmente, que permita registros em dois
canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no
mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos
de
movimento
feta
I.
Com controle de velocidade do papel de impressão em
3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor
de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220
V.
Registro
na
ANVISA-MS.
O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação
do equipamento. Assistência técnica comprovada no
Estado do Paraná, para manutenção preventiva e
corretiva, garantido assim o funcionamento do
equipamento. Manual operacional e técnico em
português, contendo os diagramas esquemáticos
eletrônicos.
Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de
fabricação e de peças de reposição. Devem
acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um)
transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US
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para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação
de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação
de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno
funcionamento do equipamento por no mínimo 30
minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de
gel não salinico.

I.III – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E GARANTIA:
O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, sendo o pedido efetuado com empenho ou autorização
de fornecimento.
Os materiais/equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua
Rui Barbosa, nº 300, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às
11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos
equipamentos no local acima indicado, de acordo com o ofertado na proposta.
A entrega do objeto licitado deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.
O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerá por conta e risco da licitante
vencedora.
O equipamento deverá ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecer às exigências e normas de
fabricação e de comercialização, quando instituídas por Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou
fiscalizadores.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, ou aquela oferecida pelo fabricante, ou que for maior.
I.IV – GESTOR/FISCAL:
A gestão e fiscalização da execução do Contrato ficará a cargo da servidora LUCINÉIA DE CAMARGO
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
- Fiscalizar e atestar a aquisição do bem, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estabelecidas neste edital;
- Comunicar eventuais falhas na aquisição do bem, cabendo à licitante vencedora adotar as providências
necessárias;
- Garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados com a aquisição do bem.
- Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante vencedora
pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
I.V – PRAZO DE VIGÊNCIA:
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
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I.VI – PAGAMENTO:
O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material/equipamento, mediante
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
I.VII - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A justificativa apresentada pela Secretaria de Saúde no memorando nº 72/2022 é a seguinte:
“Venho por meio deste solicitar Processo de Licitação para aquisição de Equipamentos para as Unidades
de Saúde, conforme Resolução 773/2019 do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde”.
I.VIII – JUSTIFICATIVA LICITAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA
Justifica-se a licitação para ampla concorrência, por se enquadrar na hipótese prevista no artigo 49, II
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, haja vista não possuir um
mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório, entretanto, respeitando-se os direitos de preferência que a lei nº 123/2016
concede as microempresas e empresas de pequeno porte.
I.IX – INFORMAÇÕES:
a)
assuntos sobre especificações do bem - fone: (41) 3624-1064 - Secretaria de Saúde – com
Lucineia;
b)
assuntos relacionados com documentos e Editais – fone: (41) 3624-1808 - Departamento de
Licitações.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU MEI.

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR
Pregão Eletrônico n.º 30/2022

DECLARAÇÃO
(Lei Complementar 123/2006)

.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de
Pregão Eletrônico nº 30/2022, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.
1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006;
2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006;
3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006.
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

.........................................................
(local e data)
.........................................................
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL
REF. PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________,
nº _______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este
município, que:
a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854,
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul;
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e
suas esferas;
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
f) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

[Local], _____de ________________________de 2022.

__________________________________
[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável
Legal] [Nome da Empresa]
[CNPJ]
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AO
MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022
Senhora Pregoeira

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), declara que a referida cumpre, nos
termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do
PREGÃO, na forma eletrônica de nº __________, se responsabilizando por quaisquer vícios ou
imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.
Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, em __________ de ____________ de 2022.

_____________________________________________________
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal)
Razão Social:
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
AGUDOS DO SUL/PR E ..................

Pelo presente instrumento particular de fornecimento que entre si
celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, com sede à Av. Brasil, nº 38, Centro, Agudos do Sul/PR,
neste ato representado pela seu Prefeito Municipal, Sr. JESSÉ DA ROCHA ZOELLNER, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................., Inscrição
Estadual nº ..............., Inscrição Municipal nº ......................., estabelecida à Rua ................., neste
ato representada pelo Sr. ...................., inscrito no CPF sob nº ....................., doravante denominado
simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo e contratado o fornecimento, nos termos da Lei nº
10.520/02 e 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram
conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS
RESOLUÇÕES DA SESA Nº 773/2019 E Nº 931/2021, conforme especificações abaixo:
...
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, bem como as
especificações do Pregão nº 30/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ ________ (por extenso).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do bem, mediante apresentação da
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Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – CNPJ:
76.105.667/0001-10, Endereço: Avenida Brasil, 38, Centro, Agudos do Sul, Paraná, CEP 83.850-000,
contendo os descritivos do veículo no corpo da nota.
Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da
CONTRATADA.
Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização monetária através da variação do INPC,
entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2022,
nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01 Fundo Municipal de Saúde
04.01.10 Saúde
04.01.10.301 Atenção Básica
04.01.10.301.0009 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar para
04.01.10.301.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
72
4.4.90.52.00.00.00.00
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE
00319.101005.03.02.01.01 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE: TRANSFERENCIAS
VOLUNTÁRIAS ESTADUAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A gestão e fiscalização da execução do Contrato ficará a cargo da Servidora Lucinéia de Camargo, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
- Fiscalizar e atestar a aquisição do bem, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estabelecidas neste edital;
- Comunicar eventuais falhas na aquisição do bem, cabendo à licitante vencedora adotar as providências
necessárias;
- Garantir à Contratada toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados
com a aquisição do bem.
- Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela
Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244
www.agudosdosul.pr.gov.br
Página 39 de 44

fls. ______
_________
Rubrica

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul
Estado do Paraná
Departamento de Compras e Licitações
completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DA ENTREGA
A Contratada deverá entregar os equipamentos no prazo de até 30 (trinta) dias, sendo o pedido
efetuado com empenho ou autorização de fornecimento.
O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerá por conta e risco da licitante
vencedora.
Os materiais/equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua
Rui Barbosa, nº 300, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às
11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos
equipamentos no local acima indicado.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA
A Contratada deverá fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses, ou aquela oferecida pelo fabricante,
ou que for maior.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Entregar o objeto no local e prazo determinado.
II - Substituir o bem fornecido quando apresentar irregularidades, de acordo com o estabelecido no
Código de Defesa do Consumidor.
III - Deverá responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do objeto
fornecido.
IV - Responsabilizar-se por todas as dívidas porventura advindas do presente fornecimento, junto ao
comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante as
mesmas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Receber o objeto de acordo com as especificações.
II - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato.
III - Comunicar a empresa contratada, quando o objeto apresentar irregularidades, para a sua devida
substituição.
IV - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA NONA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Observar e fazer observar, em toda a gestão do Sistema Municipal de Administração, o mais alto padrão
de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e
fraudulentas.
Impor sansões sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei,
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indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão
municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos administrativos.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar a execução
dos recursos;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em
níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução
de um contrato;
e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente
a fiscalização da execução do recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
A contratada ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à:
a) multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor contratado, por dia útil, limitada
ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das obrigações
assumidas na licitação.
b) multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global contratado, nas seguintes hipóteses,
dentre outras:
a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação;
b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento;
c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do pagamento;
d. não manutenção da proposta;
e. retardamento da execução do objeto da licitação;
f. falha na execução do objeto da licitação;
g. fraude na execução do objeto da licitação;
h. comportamento inidôneo;
i. cometimento de fraude fiscal.
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes decorridos o prazo da sanção aplicada.
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A aplicação das sanções previstas neste Instrumento Contratual não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas
e danos causados à Administração.
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul.
O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Agudos do
Sul, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e ampla
defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de irregularidades, conforme IN nº
001/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Artigo 78 e
seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista
no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se
tomadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser
devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento perante o
foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o Regional
de Fazenda Rio Grande da Comarca da região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em duas (02) vias de igual teor e
forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Agudos do Sul/PR, ................. de ........................ de 2022.

______________________________
JESSÉ DA ROCHA ZOELLNER
Prefeito Municipal de Agudos do Sul/PR
CONTRATANTE

_______________________________
LUCINÉIA DE CAMARGO
Gestora e Fiscal do Contrato

..............

.....................
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome:

Assinatura: ____________________________

Nome:

Assinatura: ____________________________
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À Prefeitura Municipal de Agudos do Sul - PR
Sra. Pregoeira,
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2022

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação
em epígrafe, cujo objeto é ......................
............................ (inserir planilha com itens, valor, marca/modelo)
1.
2.
3.
4.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de pagamento:
Prazo de entrega:
Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas
estabelecidas neste Edital.
5. Informamos que, quando convocados a firmarmos o respectivo Contrato, deverá assiná-lo o
nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos constitutivos desta empresa o(s)
Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).
6. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº
123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de

pequeno porte (ME/EPP.)]

Local, ____ de ____________ de 2022.

_____________________________________________________
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal)
Razão Social:
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