PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2016
TIPO: Menor preço por item
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
RESPONSÁVEL: Lidiane Campos Joaquim de Paiva Rolim
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 07 (sete) anexos, a
saber:
ANEXO I - Descrição do objeto licitado;
ANEXO II – Modelo de Procuração para credenciamento;
ANEXO III – Modelo de declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação
(inc. VII do art. 4º da Lei 10.520/2002);
ANEXO IV – Minuta de Contrato;
ANEXO V – Comprovante de retirada do Edital;
ANEXO VI – Modelo de declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de declaração de que a proponente não emprega menores de 18 anos
(inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).
Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados,
todos eles se completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se
valer do EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das
condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGÃO e a
formalização CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empenho nos termos
que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8.666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em
cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.
1.
PREÂMBULO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO
PARANÁ torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal nº
8.666/93, Lei nº 10.520/2.002 e Lei Municipal nº 836/2.015, do tipo menor preço por item
unitário.
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO,
conforme designação contida nos autos do processo.
O PREGÃO será realizado dia 22 de dezembro de 2016, com início às 10h00min. O
recebimento dos envelopes terá início pontualmente às 09h00min e a abertura dos mesmos
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será realizada na mesma data, pontualmente às 10h00min, na Rua Reinaldo Martins
Gonçalves, nº 85, centro, na cidade de São José da Boa Vista, Paraná, CEP: 84.980-000, na
sala de licitações, quando deverão ser apresentados, no início O(S) DOCUMENTO(S)
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Os documentos entregues por ocasião do credenciamento poderão deixar de compor o envelope
documentação.

2.
OBJETO:
2.1. OBJETO: Aquisição de equipamentos para as unidades de Atenção Primária, com
utilização de recursos provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária APSUS, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante do ANEXO I.

3.1.

3.
TIPO DO PREGÃO:
Este PREGÃO é do tipo menor preço por item.

4.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas, constantes do orçamento vigente.
495, 496, 497, 517, 526, 617. (Códigos Reduzidos)
5.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
Anexos.
5.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução e liquidação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5.3 Não será permitida também a participação de empresa que possua entre seu quadro
societário pessoas ligadas ao prefeito, vereadores e servidores do município, por matrimônio
ou parentesco, afim ou consangüíneo até o segundo grau.
6.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS
(nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº 02):
6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) deverão ser apresentados, fechados
e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:
ENVELOPE 1
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA- PR
PREGÃO PRESENCIAL DE N° 54/2016
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA DE PREÇO
ENVELOPE 2
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA- PR
PREGÃO PRESENCIAL DE N° 54/2016
ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via,
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador,
juntando-se a Procuração.
6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE
PREÇOS (envelope nº 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3.,
6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2. e 6.3.3.
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA.
6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) poderão ser
apresentados em original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.
6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE nº 02, para a devida
autenticação.
6.3.1.1.
Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser
apresentado não poderá integrar o ENVELOPE.
6.3.1.2.
Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do
PREGOEIRO.
6.3.1.3.
O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma
exigida, a proponente será inabilitada.
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos
para o português por tradutor público juramentado.
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

7.1.
a)

7.
CONTEÚDO DA PROPOSTA:
A PROPOSTA deverá conter:
O número do PREGÃO;
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b)
A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato;
c)
Apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as
especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por
item, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado;
d)
Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;
e)
Comprovação das exigências específicas de cada produto (Ex. Registro ABNT, IPEM,
INMETRO).
f)
Preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional.
Em caso de apresentação de propostas com mais de 02 (duas) casas decimais, serão considerados
apenas os dois primeiros dígitos.

Nota 1: Declaração de que nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os
custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO,
envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, exceto
quando aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação
incidental.
7.2. PRAZO DE PAGAMENTO: À vista ou em até 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal, devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões
negativas de débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS.
7.3.
PROPOSTA ELETRÔNICA: Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de
Preços ser apresentada em meio digital (C.D), conforme o Sistema Betha Auto Cotação, sob
pena de inabilitação se não apresentada, podendo a proposta eletrônica ser retirada das
seguintes formas:
a) Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de Licitações,
nos seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 min, de segunda
à sexta feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame;
b) Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br
8.
CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do
PREGÃO são os seguintes:
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
Registro comercial, para empresa individual;
b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de
credenciamento;
c)
comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
II – REGULARIDADE FISCAL/ECONÔMICA:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da Certidão, e
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”,
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
c)
Certidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
relativos a tributos e contribuições;
d)
Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011;
e)
Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da
sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60
(sessenta) dias da data prevista para apresentação dos envelopes.
f)
Um dos seguintes documentos, se microempresa ou empresa de pequeno porte,
quando desejar os benefícios da Lei Complementar nº 123/06:
a)
Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b)
Quando não optante pelo Simples nacional: declaração de imposto de renda ou
balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico do exercício, comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º, da Lei
Complementar 123/06, ou ainda, comprovante da condição de ME ou EPP expedido pela
Junta Comercial.
*g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte convocado para assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, que à data da licitação não estiver em regular situação
com a regularidade fiscal, será concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis para sua
regularização, prorrogável por igual período, a contar da convocação.
* a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se
encontrar em nenhuma das situações previstas no artigo 3º da Lei Complementar 123/06.
**As ME/EPP deverão apresentar os documentos fiscais, mesmo que apresente alguma
restrição.
III – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES:
a)
Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme ANEXO VII (Lei nº 9.854/99).
8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade,
emitido por qualquer órgão público, substitui os documentos elencados neste item, com
exceção da certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), obrigando ainda a parte a declarar, sob as
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo à habilitação.
8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado,
impondo-se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação
contemplada no subitem 8.2.
8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1. também poderá ser levada a efeito
na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as
previsões contidas nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2. e 6.3.1.3.
8.3. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento
àquele exigido no EDITAL e seus ANEXOS.
CNPJ: 76.920.818/0001-94
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288
Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ESTADO DO PARANÁ
8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos
que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação,
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos na forma e condições previsto neste item.
IV – HABILITAÇÃO TÉCNICA:
8.5.
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove o fornecimento anterior do objeto licitado, em
qualquer quantidade, com firma reconhecida em cartório.
8.6.
Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios;
8.7. Os documentos acima mencionados deverão estar com prazo vigente e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente
ou por Servidor da Administração ou por publicação em Órgão da Imprensa Oficial.
Obs.: Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, serão
considerados válidos por no máximo 60 (sessenta) dias, após a sua data de emissão;
9.
CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Rua Reinaldo Martins
Gonçalves nº 85, centro, Departamento de Licitações, durante o expediente normal do órgão
licitante, das 9h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, até a data aprazada para
recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, ou
solicitado através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br.
9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Jornal de circulação local, podendo ser obtido
através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br.
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificados neste item.
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3. pode ser levada a efeito também por meio
do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br.
10.
ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre
o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo de reprodução gráfica será
cobrado, observado para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas.
10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos
encaminhado por meio: licitapmsjbv@yahoo.com.br. ou fac-símile, através do telefone (43)
3565-1252, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo
indicado também no subitem 9.1.
10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
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10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.
11.
PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado
no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de
providências ou de impugnação encaminhado por meio licitapmsjbv@yahoo.com.br. ou facsímile, através do telefone (43) 3565-1252, cujos documentos originais deverão ser entregues
no prazo indicado também no subitem 11.1.
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões)
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova
data para a realização do certame.
12.
DO CREDENCIAMENTO:
12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO,
consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da
proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido
procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificarse e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.
12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em
todas as etapas/fases do PREGÃO, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame.
12.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde
esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
12.2.2. É admitida a participação de licitantes que não credenciaram representantes desde que
entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, inclusive quanto
ao prazo, diretamente na sessão pública ou por meio postal ou no protocolo geral à Rua
Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Paraná.
Obs.: no caso de participação conforme este subitem, os anexos III e VI deste EDITAL, serão
apresentados fora dos envelopes ou em envelopes à parte, devidamente identificados.

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
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instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
É admitido somente um representante por proponente.
A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com
as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO,
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.
Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.
13.
RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
13.1 A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se
encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DO ANEXO VI, SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO
EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE.
13.2. Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO,
impossibilitando, em conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
14.
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
sob a guarda do PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE. Iniciada a abertura dos envelopes
proposta, não mais serão recebidos os envelopes e documentos previstos no item 1.
14.2. Iniciada a abertura dos ENVELOPES PROPOSTAS, não será admitido o ingresso de
novos licitantes.
15.

EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:
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15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.
15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos,
para atendimento das necessidades do órgão licitante.
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o
valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em
obediência ao critério do menor preço por item.
16.
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que:
a)
Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b)
Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c)
Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d)
Apresentar preço(s) manifestamente inexeqüível(is);
e)
Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero;
17.

DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS:
17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado
a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.
17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecido no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores,
quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido
os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 17.1.2..
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito
da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
a)
Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez
por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três)
propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou
b)
Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
houver.
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2., letras “a” e
“b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes
empatadas, a correspondente definição será levada e efeito por meio de sorteio; cabe à
vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance.
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor
avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros
aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de
prejuízos ao órgão licitante.
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18.
OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
18.1.1. Somente será(ao) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao
valor da menor PROPOSTA ESCRITA e/ou do último menor LANCE VERBAL
oferecido.
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir da proponente
da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a
proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.
Havendo propostas escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é
a de credenciamento, decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão
Presencial.
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes deste edital.
18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar
lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última
proposta registrada para a classificação final.
18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento
enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá
quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de
lance(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de
menor preço, para que seja obtido preço melhor.
18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do
objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da
proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela
ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, para oferecer proposta.
18.11.1.
O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de
pequeno porte.
18.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance
inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05
(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá
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a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do
certame.
18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo
estabelecido no subitem 18.1. será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
18.13.1.
Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificação.
18.14. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.
18.15. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços
propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor
preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em
que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a
proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
18.16. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de
menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16., salvo
rasuras que não comprometam partes essenciais.
18.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza declaratória na própria sessão.
18.18. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser
desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação,
encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por
meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s)
efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à
análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
18.19. Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto a regularidade fiscal
da microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, abrindo
prazo de 02 (dois) dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante
justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a contar da convocação para assinatura
do contrato ou retirada do instrumento equivalente.
18.20. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19., implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato
convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
18.21. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a
proponente será declarada vencedora.
18.22. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias,
o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e
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preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas
nos subitens antecedentes.
18.23. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
19.
RECURSO ADMINISTRATIVO:
19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento
do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a
respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo
de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
19.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,
o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL.
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.
ADJUDICAÇÃO:
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s)
do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
21.
HOMOLOGAÇÃO:
21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de
sua(s) proposta(s).
22.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:
22.1 O resultado final do PREGÃO será publicado na Empresa Jornalística Correio do Norte
S/C Ltda e estampado na internet nos endereços constantes deste Edital.
23.

CONTRATAÇÃO:
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23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s)
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.
23.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s)
pela Divisão de Licitações, sito à Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro, São José da
Boa Vista, Paraná.
23.3. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.
23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5º
(quinto) dia útil, contado da data da convocação.
23.5. Para a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por meio da Internet,
a regularidade com a Seguridade Social (INSS – CERTIDÃO CONJUNTA FEDERAL),
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do
Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.
23.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão)
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos
documentos correspondentes.
23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às
sanções previstas no item 26 e subitens.
23.8. Em respeito ao disposto no Art. 67, da Lei nº. 8.666/93 será designado no Contrato
servidor responsável para a função de fiscalizar a fiel execução contratual.
24.
ENTREGA/RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO:
24.1. O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s)
condição(ões) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência
do contrato, sem qualquer despesa adicional.
24.2. Os itens objeto(s) deste PREGÃO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente
no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato, para efeito simultânea ou
posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas,
envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no
recebimento definitivo, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua
entrega.
24.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do
contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes.
25.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
25.1. O objeto desta licitação será fornecido, no endereço indicado pela Prefeitura
Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
26.

DO PAGAMENTO:
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26.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,
devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de
débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS.
27.
DISPENSA DE GARANTIA:
27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.
28.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
28.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que
praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002,
publicada no DOU. de 18/7/2002.
a)
A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993,
publicada no DOU. de 22/06/1993.
28.2. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)
ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de
preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não
aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
28.3. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
28.4. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou a declaração de
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
29.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
29.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, observada a igualdade e oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.
29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto ao contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão ou na entidade.
29.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido
contrário.
29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba
direito a qualquer indenização.
29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição de sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.
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29.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
29.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente,
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
29.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
29.9. A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à
contratação.
29.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
29.11. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo
PREGOEIRO, com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação
federal e princípios gerais de direito.
29.12. Será competente o Foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões
oriundas deste PREGÃO.
29.13. O Pregoeiro Oficial do Município e a Equipe de Apoio reservam-se ao direito de não
prestarem informações verbais sobre o referido Edital, dirimindo quaisquer dúvidas desde que
suscitadas por escrito no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São José da
Boa Vista, Estado do Paraná.

São José da Boa Vista, Estado do Paraná, 08 de dezembro de 2016.

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oficial
Portaria nº. 007/2016

De acordo:

Lidiane Campos Joaquim de Paiva Rolim
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016
Ref.: Aquisição de equipamentos para as unidades de Atenção Primária, com utilização de
recursos provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS, para a
Secretaria Municipal de Saúde.
Item Quant. Descrição

1

3

Armário
de aço
com 8
portas
com
cadeado

Exigência
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)
ABNT
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: Altura: 1,85 metros,
Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

P. Médio

V. Total

R$
613,67

R$
1.841,01
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2

3

3

3

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,
Armário
dobradiças metálicas com abertura de 270º.
02 portas
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.
Armário
vitrine,
com 1
porta e 3
prateleira
s em
vidro: uso
hospitala
r

Armário com 01 porta e 03 prateleiras em
vidro. Fundo e Teto em chapa de aço
esmaltado, na cor branca. Tratamento anti
corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés
protegidos por ponteiras plásticas. Portas e
laterais em vidro com espessura mínima de 4
mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de
altura X 0,50m de largura X 0,40m de
profundidade.

ABNT

R$
665,00

R$
1.995,00

ABNT

R$
672,61

R$
2.017,83

CNPJ: 76.920.818/0001-94
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288
Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ESTADO DO PARANÁ

4

5

3

3

Balcão 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 fita de PVC, revestimento
Balcão 02 melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico,
portas
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.

ABNT

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
Cadeira
reclinador. Regulagem da altura do assento a
giratória gás, coluna central desmontável, fixada por
executiva encaixe cônico com rolamento axial de giro, Registro
c/braços, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a ABNT
tamanho gás para regulagem de altura e amortecimento
de impactos ao sentar, acionada por alavanca.
médio.
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

R$
400,20

R$
1.200,60

R$
376,74

R$
1.130,22
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01 (um) ano para defeitos de fabricação.

6

12

7

2

8

2

Cadeira
Espaço
Saúde e
recepção
(cadeira
empilháv
el)

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de
aço oblongo, com encaixes laterais para
transformar em longarina. Assento e encosto
Registro
em polipropileno na cor preta. Peso
ABNT
suportado: 150 kg .Garantia 12 meses

Com tampo em compensado, com espessura
de 25 mm, revestido nas duas faces em
laminado melamínico na cor branca, com
Mesa
bordas em PVC preta. Superfícies lisas,
para
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.
refeitório Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com
pés em aço cromado resistente à ferrugem.
Acabamentos arredondados. Garantia de 1
(um) ano.
Mesa de reunião retangular c/ tampo em
madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico na cor
branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas,
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.
Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em
tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/
Mesa
reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT
para
1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi
reuniões pó. Ponteiras de acabamento na cor preta.
Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes
metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso c/ pintura eletrostática em
epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110
cm. Acabamentos arredondados. Garantia de
1 (um) ano.

R$
102,00

R$
1.224,00

ABNT

R$
607,50

R$
1.215,00

ABNT

R$
538,20

R$
1.076,40
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3

10

3

11

3

Tampo
confeccionado
em
madeira
aglomerada de alta resistência e 25 mm de
espessura,
revestimento
com
sistema
postforming
180º.
Painel
frontal
confeccionado em madeira aglomerada de 15
mm de espessura, revestimento laminado
Mesa de
melamínico de alta resistência, dupla face,
Trabalho
baixa pressão. Coluna central em chapa
metálica, base inferior em tubo oblongo e
FORMAT
acabamento em ponteira de PVC, sapatas
O EM "L”
niveladoras injetadas em nylon e base superior
(medida em chapa de aço com tratamento
1,20 x
antiferruginoso e acabamento arredondado
1,20).
em pintura epóxi-pó da cor da mesa,
Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e
desinfecção. COR: argila. Calhas para
passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de
altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/10%. Garantia de 1 (um) ano.
Tampo
confeccionado
em
madeira
aglomerada de alta resistência e 25 mm de
espessura,
revestimento
com
sistema
postforming
180º.
Painel
frontal
Mesa
confeccionado
em
madeira
aglomerada
de 15
escritório
mm
de
espessura,
revestimento
laminado
com
melamínico de alta resistência, dupla face,
gavetas
baixa pressão. Coluna estrutural com
(1,20 m
passagem de acabamento confeccionada em
larg.x
0,70 cm) chapa de aço, com tratamento antiferrugem e
acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
arredondados. Com 02 gavetas com chave.
Garantia de 1 (um) ano.
Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20
mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos
braços e banqueta estofados com espuma de
látex de alta densidade de qualidade
comprovada, sendo toda a estrutura externa
da poltrona revestida em courvin lavável na
Poltrona cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03
reclinável posições) até 175º, com fixação nas costas por
com
meio de borboleta. Pés com ponteira de
banqueta borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor
para
branca. Acabamento Dimensões aproximadas
repouso 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.

ABNT

R$
521,64

R$
1.564,92

ABNT

R$
361,33

R$
1.083,99

ABNT

R$
520,24

R$
1.560,72
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13

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 pré-aquecimento. Acabamento
em tinta eletrostática. Tapete/piso em
borracha antiderrapante. Pés reguláveis em
borracha sintética e com seletor de voltagem Registro
de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. no IPEM
Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia
E
mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual INMETR
de instrução de uso em idioma português.
O
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.

1

Balança
Antropo
métrica
Adulta

1

Capacidade: 75 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 solenóide: em latão forjado tipo
diafragma. Válvula de Segurança: construída
em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável,
com garantia de 03 anos de garantia revestida
externamente com material isolante ao calor
Autoclav que além de otimizar o seu consumo de
energia deve conservar a temperatura do
e
Horizonta ambiente. O adicionamento da água na
câmara interna da autoclave deverá ser Registro
l De
automático, assim como o ciclo deverá ser ABNT
Mesa:
Capacida automático. Bandeja: confeccionada em aço
de para
inoxidável, totalmente perfurada, para
75 litros 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

R$
1.375,35

R$
1.375,35

R$
8.552,33

R$
8.552,33
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15

1

Balança
Eletrônic
a
Pediátric
a 15 Kg

6

Balde
cilíndrico
porta
detritos,
c/ pedal,
capacida
de aprox.
10 litros.

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 metal, acrílico,
plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis,
revestidos de material antiderrapante
(borracha sintética, silicone, etc.) Chave
seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e
certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia
mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual
de instrução de uso em idioma português.
Assistência Técnica do equipamento deverá
ser no Estado do Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá comprometer-se
a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência
Técnica.
Totalmente construído em aço inoxidável,
tampa acionada por pedal. Capacidade
aproximada de 10 litros. Garantia mínima de
01 (um) ano.

Registro
no IPEM
E
INMETR
O

R$
744,12

R$
744,12

R$
159,97

R$
959,82
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17

18

19

1

2

Totalmente em aço inoxidável, altura regulável
com apoio para os pés. Altura mínima de
Banqueta 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento
giratória, resistente e com base rígida, revestimento em
PVC e espuma de densidade controlada que
tipo
permite limpeza e desinfecção. Garantia
mocho.
mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricação.

Carrinho
para
curativo
em inox.

ABNT

Estrutura tubular em aço cromado, tampo e
prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas
e suporte para balde e bacia cromados, pés
com rodízio de 2 a 3” de diâmetro, fixação do
tampo, da prateleira e armação por meio de
parafusos sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio polido ou
em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de
profundidade. Garantia mínima de 01 (um)
ano para defeitos de fabricação.
Detector de batimento cardíaco fetal, modelo
portátil, alimentado por bateria 9 v, que
permita guarda do cristal. Deverá estar
acondicionado em estojo de couro, e que
permita facilidade de troca da bateria.
Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas
poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá Registro
trazer a marca do fabricante e lote de MS/ANV
ISA
fabricação gravada no aparelho. Garantia
mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e
Manual
em
português,
registro
no
MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de
Fabricação. Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná.

3

Detector
de
batiment
o
cardíaco
fetal

3

Escada com dois degraus todo em aço inox ou
aço com revestimento anticorrosivo de cor
Escada
clínica 02 branca, reforçada, com degraus revestidos em
degraus. borracha antiderrapante, pés com ponteiras
em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

R$
310,43

R$
310,43

R$
1.069,37

R$
2.138,74

R$
570,24

R$
1.710,72

R$
92,03

R$
276,09
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Manômetro aneróide - montado em armação
de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 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
Esfigmom
obesos e conter indicação do ponto correto de
anômetr
Registro
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça
o
no IPEM
em metal leve, de mecanismos nas operações
aneróide
E
de retenção e esvaziamento do ar
portátil
ANVISA
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro,
obeso
antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de
látex. Deverá possuir identificação da marca e
fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro.Embalagem
deverá
ser
embalado individualmente em bolsa plástica,
courvim ou outro material resistente.
Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Garantia mínima de calibração de 05
anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues
deverão vir acompanhados do laudo técnico
do
IPEM
certificando
sua
aferição
individualmente, bem como também o
registro no Ministério da Saúde.

R$
230,13

R$
2.071,17
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3

Manômetro aneróide - montado em armação
de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 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 28,5 centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para verificação
Esfigmom adequada da pressão arterial em crianças e
anômetr conter indicação do ponto correto de
Registro
o
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça
no IPEM
aneróide em metal leve, de mecanismos nas operações
E
portátil
de retenção e esvaziamento do ar
ANVISA
pediátric comprimido. Manguito: adulto, ambidestro,
o
antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de
látex. Deverá possuir identificação da marca e
fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica,
courvim ou outro material resistente. Garantia
mínima de calibração de 05 anos, comprovada
através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir acompanhados
do laudo técnico do IPEM certificando sua
aferição individualmente, e registro no
MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e
Manual em português.

R$
222,13

R$
930,00
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23

3

24

3

Manômetro aneróide - montado em armação
de material plástico, envolta por amortecedor
emborrachado para maior resistência a
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.
Possibilitar giro de 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 54 centímetros, largura de 14,5
centímetros, indicado para verificação
adequada da pressão arterial em adultos e
conter indicação do ponto correto de
Esfigmom
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça
anômetr
em metal leve, de mecanismos nas operações
o para
de retenção e esvaziamento do ar
adulto
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro,
antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de
látex; Deverá possuir identificação da marca e
fabricante do produto na braçadeira e no
manômetro. Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em bolsa plástica,
courvim ou outro material resistente. Garantia
mínima de calibração de 05 anos, comprovada
através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir acompanhados
do laudo técnico do IPEM certificando sua
aferição individualmente, e registro no
MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e
Manual em português.
Especulo Especulo Collins em aço inoxidável grande, 10
vaginal
anos de garantia Fabricado de acordo com
inox
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas
Collin
da ABNT
grande,
115x40m
m.
Especulo Especulo Collins em aço inoxidável, médio, 10
vaginal
anos de garantia Fabricado de acordo com
inox
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas
Collin
da ABNT.
médio,
105x35
mm.

Registro
no IPEM
E
ANVISA

R$
225,13

R$
2.871,00

Registro
ABNT

R$
70,33

R$
210,99

Registro
ABNT

R$
70,33

R$
210,99
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26

27

28

3

3

9

1

Especulo
vaginal
inox
Collin
pequeno,
90 x 30
mm.
Especulo
vaginal
inox
Collin,
virgem
75mmx1
5mm

Especulo Collins em aço inox, pequeno, com
10 anos de garantia, Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas
Registro
da ABNT
ABNT

R$
70,33

R$
210,99

Especulo Collins em aço inox, 75mmx15mm,
com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade,
Registro
Normas da ABNT
ABNT

R$
70,33

R$
210,99

R$
138,04

R$
1.242,36

R$
221,85

R$
221,85

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
Estetoscó
Registro
sino com proteção de borracha macia e
MS/ANV
pio
consistente. Na extremidade proximal deverá
ISA
adulto.
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
Estadiôm em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou
etro
lona plástica, resistente à abrasão, que não
absorva a umidade e que possibilite a
(Régua
antropo higienização sem deteriorização da escala de
métrica) medição. Escala numerada a cada centímetro,
com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m.
Garantia de 1 (um) ano.

Registro
na
ANVISA
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30

31

32

33

3

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
Estetoscó consistente, facilitando sua limpeza. Borda do
Registro
pio
sino com proteção de borracha macia e
MS/ANV
pediátric consistente. Na extremidade proximal deverá
ISA
possuir mola na junção dos tubos auriculares,
o
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.

R$
135,88

R$
407,64

R$
402,62

R$
1.207,86

R$
23,01

R$
69,03

Kit
inalação
PEDIÁTRI
CO

Extensão com conector para ar comprimido
com 1,5 metros. Mascara infantil para
nebulização em silicone flexível. Copo Registro
na
reservatório com capacidade de 10 ml.
Extensão com conector para ar comprimido ANVISA
com 1,5 metros

R$
23,01

R$
69,03

Lanterna
Clinica
para
Exame.

Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara
para destacar a cor real do tecido, construída
em estrutura metálica, alimentada por duas
pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e
ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14
cm de comprimento

R$
62,45

R$
187,35

3

Foco
Auxiliar

3

Kit
inalação
ADULTO

3

3

Luminária flexível com lâmpada, estrutura em
tubo redondo de 1” X 1,20mm. Com anel de
fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro
fundido, acabamento em pintura epóxi, altura
aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O Registro
fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo MS/ANV
1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v.
ISA
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.
Mascara adulto para nebulização em silicone
flexível. Copo reservatório com capacidade de Registro
na
10 ml. Extensão com conector para ar
ANVISA
comprimido com 1,5 metros

Registro
na
ANVISA
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35

36

3

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
Mesa
3” de diâmetro com aro de rodas de
auxiliar
polietileno, extremidades sem arestas. Fixação Registro
para
da prateleira seja por solda com acabamento MS/ANV
material liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X
ISA
ginecológ 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de
ico.
acordo com Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar
Registro no MS/ANVISA.

R$
402,62

R$
1.207,86

3

Mesa de
exame
clínico

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito
acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª
qualidade, revestido em courvin, na cor azul,
cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de borracha. Registro
Acompanha suporte para lençol de papel de MS/ANV
50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de
ISA
comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar
Registro no MS/ANVISA.

R$
490,54

R$
1.471,62

1

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
Mesa de ser deslizantes, através de corrediças
telescópicas. As dobradiças deverão ser 35
exame
ginecológ mm. O leito deverá ser estofado, revestido em
ico.
courvim marrom, sendo as partes anterior e
(Cama
posterior do leito ajustável através de Registro
para
cremalheiras duplas, unidas entre si, ABNT
exame
fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo
ginecológ quatro (4) posições. O móvel deverá vir
ico tipo
acompanhado de um par de perneiras
divã)
anatômicas, em poliuretano injetado, que
permitam ajuste de altura e com mobilidade
antero-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

R$
2.700,73

R$
2.700,73
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poderá ficar mais do que 2 cm internamente
ao móvel. Dimensões do móvel (variação
permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura
0,64m; altura 0,76m. Dimensões do
estofamento (variação permitida 5%):
Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na
cabeceira 0,15m e nos pés e parte central
0,10m. O revestimento estofado deverá
apresentar espuma com densidade 28,
revestida em courvim soft 8 marrom. A marca
do fabricante deverá vir gravada na maca ou
em plaqueta metálica fixada de forma
resistente na cama. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado
de
acordo
com
Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

37

1

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

R$
387,83

R$
387,83
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39

40

41

42

3

Otoscópi
o

3

Pinça
Cheron material
em inox,

3

Pinça de
dissecaçã
oanatômic
a - em
inox, 14
cm

3

Pinça de
dissecaçã
o - dente
de ratoem inox,
14 cm

3

Pinça
FOERSTE
R - Curva

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

R$
525,87

R$
1.577,61

Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25
cm de comprimento, 10 anos de garantia
Fabricado
de
acordo
com
Padrões Registro
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. ABNT

R$
59,16

R$
177,48

Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14
cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo
com Padrões Internacionais de Qualidade,
Registro
Normas da ABNT.
ABNT

R$
19,75

R$
59,25

Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de
14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de Registro
Qualidade, Normas da ABNT
ABNT

R$
21,10

R$
63,30

R$
73,95

R$
221,85

Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox,
medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Registro
Fabricado
de
acordo
com
Padrões ABNT
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT
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44

3

Pinça
FOERSTE
R - Reta

3

Pinça
Pozzi
(medindo
de 24
cm).

3

Porta
agulha
HEGAR
(medindo
20 cm)

46

3

Sistema
de
Iluminaçã
o para
especulo
vaginal

47

4

Suporte
para
soro.

45

48

49

50

3

Tesoura
Mayo

3

Tesoura
SIMS
RETA em inox,
medindo
20 cm

1

KIT
EQUIPA
MENTO
URGEN
CIA
EQUIPA
MENTO

Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo
de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de Registro
acordo com Padrões Internacionais de ABNT
Qualidade, Normas da ABNT

R$
73,95

R$
221,85

Registro
ABNT

R$
72,06

R$
216,18

Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço
inox. 10 anos de garantia. Fabricado de
acordo com Padrões Internacionais de Registro
ABNT
Qualidade, Normas da ABNT

R$
46,01

R$
138,03

R$
632,93

R$
1.898,79

R$
239,93

R$
959,72

R$
47,66

R$
142,98

R$
62,45

R$
187,35

R$
2.955,67

R$
2.955,67

Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de
comprimento. 10 anos de garantia Fabricado
de acordo com Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT

Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95
mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado
em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57
Registro
x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115ABNT
230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz.
BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V,
Lithium
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 Registro
4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor ABNT
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 Registro
de acordo com Padrões Internacionais de ABNT
Qualidade, Normas da ABNT.
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável
com 20 centímetros de comprimento para
utilização em procedimento ginecológico. Registro
Garantia de 10 anos contra defeitos de ABNT
fabricação. Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básicaDispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação
endotraqueal.
Especificações técnicas mínimas:
Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e
alimentação através de pilhas tipo C.
Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que
proporcione maior luminosidade.
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica.
Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos
1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4.

Registro
na
ANVIS
A
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1Laringosc
ópio
infantil/a
dulto com
conjunto
de
lâminas.
2-Ambú
Adulto
com
máscaras.
3- Ambú
Infantil
com
máscaras.

5-Jogo de
cânulas
de
Guedel
(adulto nº
05, 7 e 9
e infantil
nº 3.5l)

Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e
autoclaváveis.
As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde
compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão
internacional.
Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas
lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português
REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -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 autoinflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de
2000 ml;
Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade,
com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida
transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável;
tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda
maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO
10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável
para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve
ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir
testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado.
Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.
CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO 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, e orifício distal. Dotado de
balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e
balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem
balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.
CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básicaEquipamento 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
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Aparelho
utilizado
para
interpretar
automaticamente o traçado do ECG da vítima e
aplicar mediante acionamento manual, o
choque para reversão de parada cardíaca nos
casos
de
fibrilação
ou
taquicardia
ventricular.Características
Gerais:O
equipamento será utilizado para interpretar
automaticamente o traçado do ECG da vítima e
aplicar mediante acionamento manual, o
choque para reversão de parada cardíaca nos
casos de fibrilação ou taquicardia ventricular,
devendo ser composto de:1 - Uma bolsa para
transporte do desfibrilador que deverá ser
confeccionada em tecido resistente e possuir
compartimento para assessórios, módulo
compacto.2 - Um aparelho com medidas
máximas de 250X140X300mm, possuindo
onda bifásica para choque, ajuste automático de
impedância para o uso em adultos ou em
crianças. O choque para adultos deverá ser, no
mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para
crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J
(cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria
não recarregável de Lítio de alta performance
para no mínimo 50 choques ou 6 horas de
monitorização.- O peso máximo do conjunto
completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não
Registro
Desfibrila
poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas.na
dor Semi
Deverá acompanhar três pares de eletrodos
ANVIS
Automáti
adesivos para adulto e um par de eletrodos
A
co - DEA
adesivos para crianças, multifuncionais,
descartáveis.- Deverá possuir instruções de
áudio bem claras e ícones visuais auto
explicativos dos procedimentos de RCP.Deverá permitir registro em memória de: ECG
contínuo, eventos críticos e procedimentos
realizados.- Deverá possibilitar através de porta
infravermelho ou USB própria conexão para o
sistema operacional “Windows XP" ou
superior para acesso dos dados da memória,
permitindo a leitura posterior do traçado de
ECG, procedimentos executados e demais
dados disponíveis para arquivo. Deverá ser
fornecido hardware e software necessários para
esta transmissão.- Deverá realizar auto-teste
periódico com avisos de bateria baixa e
necessidade de manutenção.- Deverá ter
instrução de voz em português, alto-falantes
internos, sinais sonoros e botão de choque com
indicador luminoso.- Deverá apresentar no
mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e
água) e ser resistente a queda, no mínimo de
um metro de altura.- Deverá permitir
atualizações dos protocolos (procedimentos);Deverá possuir sistema automático de
identificação dos eletrodos, diferenciando o de
adulto e o infantil;- Deverá possuir tempo de

R$
10.411,27

R$
10.411,27
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carga para aplicação de choque de no máximo
dez segundos para energia máxima com uma
bateria/conjunto de pilhas novo totalmente
carregado.Manual de operação em
português.- Certificado de garantia do
fabricante de, no mínimo, cinco ano para o
DEA e seus acessórios.
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3

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

R$
346,17

R$
1.038,51
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54

1

3

Com tela de cristal liquido 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 ultimas 24h, deve
funcionar
funcionar
em110/220
automaticamente. Bateria interna, recarregável,
com autonomia mínima de 3h, peso inferior a
3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer
para cada equipamento 2 sensores - adulto de
dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites
de leitura e alarmes minimos: ALARMES:
limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e
pulso, maximos e minimos. Audio: Volume
Oxímetro ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Registro
de pulso Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de ANVIS
de mesa
A
alrta piscarao 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
deverao possuir tonalidade variavel com a
mudança no valor da saturação> TELA: Tipo
monocromática de catodo frio. Tamanho da
tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva
pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA,

Oftalmos
cópio

Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena
ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;
Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre
de vermelho (utilizável em qualquer abertura);
Filtro Polarizador para eliminação de reflexo
Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias;
Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22;
Marcador
de
dioptrias
iluminado;
Saída de luz e abertura selada à prova de
poeiras
e
sujeiras;
Borracha de proteção para evitar riscos na
Registro
lente;
Cabeça em ABS resistente a impactos; ANVIS
Clipe de bolso e interruptor
liga/desliga A
integrado
ao
cabo;
Cabo
metálico;
Alimentação através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria
recarregável deve acompanhar recarregador de
bateria;
Estojo
macio
ou
rígido;
Garantia mínima de 01 ano;Manual de
instruções em Português;Apresentar registro na
ANVISA.

R$
2.748,67

R$
2.748,67

R$
853,53

R$
2.560,59
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3

Registro
ABNT

R$
494,17

R$
1.482,51

1

Acendimento automático de mesa e forno,
mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante,
porta do forno com visor, prateleiras do forno
deslizantes com 03 níveis de regulagem,
puxador do forno em alumínio, luz no forno,
forno com 5 níveis de temperatura, tampa de Registro
Fogão a
vidro temperado, quatro queimadores (sendo
gás, 04
no
queimado um “familia”) isolamento térmico, válvula de INMET
segurança no forno, proteção térmica traseira.
RO
res.
Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e
ou automático. Totalmente adaptado ás normas
do INMETRO, garantia de 12 meses. COR:
Branca.

R$
689,00

R$
689,00

R$
798,67

R$
2.396,01

R$
1.425,60

R$
4.276,80

R$
1.483,20

R$
4.449,60

57

3

58

3

59

Aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm
de espessura, com boca dentada, propia para
retirada de Diu em casos de fio nao visivel,
encrustamento e quebra

Pinça
Hartmann
- Pinça de
Jacaré

3

Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto
ao ponto de água, serpentina de cobre externa,
sem contato com a água, depósito de água de
fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Registro
Purificad Refil com tripla filtragem que elimine odores e
no
or de
sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, INMET
Água.
com saída de água na temperatura natural e na
RO
temperatura gelada Dimensões aproximadas:
312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12
meses.
Degelo automático, gaveta extra fria para
alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes,
termostato para ajuste de temperatura, porta
ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e
inclináveis, isento de CFC, pés niveladores,
iluminação interna, capacidade bruta (geladeira
X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo
Refrigera mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor
dor para Branca com garantia mínima de 12 meses.
copa
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.
TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com
Aparelho
conversor digital integrado.
de
Televisão
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1

Geladeira
para
guarda de
vacinas
com
registro
na
ANVISA

3

Conjunto
portátil
para
oxigenote
rapia

Equipamento vertical, de formato externo e
interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica
de vacinas, capacidade para armazenamento de
280 litros (úteis), refrigeração com circulação
de ar forçado, registro na ANVISA, câmara
interna em aço inoxidável, com quatro gavetas
fabricadas em aço inoxidável com sistemas de
contra portas, isolamento térmico mínimo de
cinco cm nas paredes em poliuretano injetado
livre de CFC, porta de acesso vertical com
visor de vidro triplo com sistema anti
embaçamento, equipado com rodízios especiais
com freio, degelo automático com evaporação
de condensado, painel de comando e controle
frontal e superior de fácil acesso, com comando
eletrônico digital micro processado
programável de 2°C a 8°C, temperatura
controlada automaticamente a 4ºC por solução,
sistema de alarme sonoro de máxima e
Registro
mínima temperatura, comando digital micro
ANVIS
processado com temperatura de momento
A
máxima e mínima no painel, sistema
silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de
falta de energia com bateria recarregável.
Chave geral de energia, luz interna temporizada
com acionamento externo mesmo com porta
fechada por 50 segundos e com acionamento
automático na abertura da porta, equipamento
em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts,
consumo 148KW/HM, manual do proprietário
em português. Discador telefônico para até três
números. Sistema de emergência integrado que
mantenha a temperatura ideal do equipamento
por 24 horas sem energia elétrica. Garantia
contra defeitos de fabricação por 24 meses.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser
no Estado do Paraná, se não houver, a empresa
vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos equipamentos até
o local da Assistência Técnica.
Cilindro metálico para acondicionamento de
oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica
de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula
de segurança para enchimento e abertura,
conexão padrão standard;
Deve ser fornecido regulador de pressão
adaptado a manômetro de carga e regulagem de
pressão, além de fluxômetro, com régua
graduada e acionamento por válvula Montado
em suporte próprio, que permita transporte e
adequada fixação ao solo e estabilização
durante o transporte.

R$
20.863,67

R$
20.863,67

R$
1.813,00

R$
5.439,00
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63
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64

65

Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM
– HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte
ajustável de altura – sistema operacional MS
Windows 8
Impressor Impressora Monocromática Laser / LED 30
páginas por minuto (PPS)
as
Computa
dores

2

Aparelho
de Ar
Condicio
nado
Pequeno
Porte

1

Aparelho
de Ar
Condicio
nado
Médio
Porte

Aparelho de ar condicionado, modelo Split
Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs
Instalados e no mínimo um ano de garantia.

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.

Total...

R$
2.295,33

R$
6.885,99

R$
1.181,37

R$
3.544,11

R$
1.366,40

R$
2.732,80

R$
1.921,50

R$
1.921,50
R$
128.126,67

Valor total da Aquisição:
R$.............................................................................................................................128.126,67
Valor Total da Aquisição: Cento e vinte oito mil cento e vinte seis reais e sessenta e sete
centavos.
2 - Das Considerações Gerais:
Os bens descritos neste termo, objeto deste edital, deverão ser entregues neste município e em
conformidade com exigências legais deste processo.
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou
inexequíveis.
O prazo de fornecimento para o presente objeto será de 12 (doze) meses.
3 – Da Proposta Eletrônica:
Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio digital
(C.D), conforme o Sistema Betha Auto Cotação, sob pena de inabilitação se não apresentada,
podendo a proposta eletrônica ser retirada das seguintes formas:
a) Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de Licitações,
nos seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 min, de segunda
à sexta feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame;
b) Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oficial
Portaria nº. 007/2016
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ************************* e Inscrição
Estadual sob nº. ********************, representada neste ato por seu(s) (qualificação do
outorgante) Sr(a) ************************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº.
*************** e CPF nº. *************, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante
Procurador o(a) Sr(a) **********************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº.
**************** e CPF nº. ******************, a quem confere(imos) amplos poderes
para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de São José da
Boa Vista, Estado do Paraná, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº.
54/2016, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO,
inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances
ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, incluindo a assinatura do contrato caso
necessário, em nome da Outorgante.

Local e data.
Assinatura

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Local e data

À Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro
84.980-000, São José da Boa Vista, Estado do Paraná.

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

Sr. Pregoeiro,
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, a
empresa ********************(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos
de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2016, cujo objeto é a Aquisição de
equipamentos para as unidades de Atenção Primária, com utilização de recursos
provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS, para a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante do ANEXO I.

........................................, ............de .............. de ______.

.................................................................................
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº. **/2016
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR, situada na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85,
centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
76.920.818/0001-94, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Senhor **********, RG nº. *********e CPF/MF nº.
************** e, de outro, a Empresa ******************, com sede na Rua
*************************, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ***************, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, função,
RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo nº
76/2016, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 54/2016, tem entre si justo e acertado este
instrumento contratual, que reger-se-á pelas cláusulas abaixo e pelas normas estabelecidas na
Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/02 e Lei Municipal nº. 836/2015:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto deste contrato é a Aquisição de equipamentos para as unidades de Atenção Primária,
com utilização de recursos provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária APSUS, para a Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº. 54/2016 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR, constantes do Processo nº. 76/2016, e,
em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas, constantes do orçamento vigente:
495, 496, 497, 517, 526, 617. (Códigos Reduzidos)
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à
CONTRATADA o preço certo, irreajustável e total de R$ *****(*********************).
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§1º o pagamento será efetuado à vista ou em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do
presente contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos junto
ao INSS e regularidade junto ao FGTS.
§2º Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s)
regularização(ões).
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A entrega dos objetos licitados ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a Autorização de
Fornecimento, na *******************, das **,** às **,** horas.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo
entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência
à legislação vigente.
§1º Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes,
mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes,
ou que venham a ser devidos em razão da avença.
§2º A CONTRATADA assume a obrigação de manter suas condições inicialmente
verificadas de habilitação e qualificação durante a vigência deste termo contratual.
§3º A CONTRATADA reconhece o direito da Administração em rescindir o contrato nas
hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei nº. 8.666/1993.
§4º A CONTRATADA assegura garantia contratual dos produtos e equipamentos duráveis
pelo prazo de 12 (meses) além do prazo da garantia legal, salvo se a oferta da garantia do
fabricante for superior aos prazos ora pactuados.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s)
nota(s) fiscal(is) emitida(s).
Parágrafo Único: Fica designada a Servidora LIDIANE CAMPOS JOAQUIM DE PAIVA
ROLIM, dentista e Coordenadora de Saúde Bucal, como Fiscal deste Contrato, devendo
verificar e responder por sua fiel execução, conforme os termos estabelecidos pelo artigo 67
da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções,
sem prejuízo das previstas no item 28 do Edital de Pregão Presencial nº 54/2016:
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada
24 (vinte quatro) horas de atraso.
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-PR
pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra da não entrega do objeto,
bem como por falsificação de documentos ou comprovada má fé da contratada.
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c) Em caso de rescisão unilateral do ajuste será aplicada multa de 10% sobre o valor total
do contrato, sem prejuízo da sanção cominada na alínea “a” da presente cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77
a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.
Parágrafo Único – Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e
promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de
prejuízos que advirem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I – Os licitantes devem observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde e o
contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de execução dos
recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;
II – O Município deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de
inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o
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 financiados com recursos repassados pela SESA. Para os
propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
desempenho de suas atividades;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 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 do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir
materialmente a fiscalização da execução do recurso.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de
um contrato executado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas a cima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente por organismo financeiro multilateral, mediante
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adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
IV – O Município concordará e autorizará a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à
disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros
comprobatórios das despesas efetuadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO:
Será competente o foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas
deste contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato
mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

São José da Boa Vista, Paraná, ** de ********* de 2016.

____________________________
CONTRATANTE

________________
CONTRATADA

Juliana Campos Joaquim
Fiscal do Contrato nº. **/2016

TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
NOME:
RG:
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail licitapmsjbv@yahoo.com.br)

PREGÃO PRESENCIAL nº. 54/2016
EMPRESA:
CNPJ nº.:
ENDEREÇO:
e-mail:
CIDADE:
Telefone:
Fax:

ESTADO:

Obtivemos, através de solicitação enviada ao e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br, nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:
Data:
Nome:
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão
de Licitações.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-Pr da
comunicação, por meio de faz ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa *********************************, CNPJ nº
************************** é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 54/2016,
realizado pela Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná.

Local e data

Assinatura do representante da empresa
Nome do representante
RG nº.
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

D E C L A R AÇ Ã O

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada
na (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho,
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________________________, ____ de ____________ de 2016.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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