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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
PREGÃO PRESENCIAL SRP  
 PROCESSO Nº 161/2016 

PREGÃO ELETRONICO Nº 097/2016 
 
 

  

 
 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

Recebemos, através de solicitação no email: licitacoespmsi@yahoo.com.br ou site: 
http://saudadedoiguacu.pr.gov.br neste data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada.  
Local:__________________ , ____, de __________________ de 20.....  
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
Senhor Licitante,  
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Divisão de 
Licitações e Compras por meio do Fax (046) 3246-1166 ou e-mail: licitacoespmsi@yahoo.com.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitações e Compras da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais.  
 

Saudade do Iguaçu, 06 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacoespmsi@yahoo.com.br
mailto:licitacoespmsi@yahoo.com.br
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PROCESSO nº 161/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO  nº 097/2016 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006. 

 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA, 
MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO,  EM 
ATENDIMENTO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  Á SAÚDE (PROGRAMA 
– APSUS). 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  MENOR PREÇO POR ITEM.                    
 

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 10 (dez) anexos, a 
saber: 

 ANEXO I  -  DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO; 

 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO; 

 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 

 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; 
 
 

Os documentos integrantes desta licitação 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.  

 
1. PREÂMBULO: 
 
O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR CNPJ nº  795.585.477/0001-92, localizado na Rua 
Frei Vito Berscheid nº 708, SAUDADE DO IGUAÇU,  torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,  do tipo: 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, objetivando a  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 
ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA, MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER UNIDADES DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO,  EM ATENDIMENTO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA  Á SAÚDE (PROGRAMA – APSUS) , conforme especificações do ANEXO I,  a 
qual será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  Decreto nº 5.450, de 
31/05/2005, Decreto Municipal 025/2006 de 19/06/2006 e demais legislações correlatas, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais 
exigências deste Edital. 

 
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 

designação contida nos autos do processo. 
 

1.2. As propostas serão recebidas até às 09:00 HORAS DO DIA 22/09/2016. As propostas 
recebidas SERÃO ABERTAS ÀS 08:30 HORAS DO DIA 23/09/2016.  
1.3. Em conformidade com o disposto no Art. 17, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, para 
todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília – Distrito 
Federal.  
1.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido pelo 
Pregoeiro designado pelo Prefeito Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná e 
responsável pelo processamento e julgamento da licitação, por intermédio do SISTEMA DE 
PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, DISPONIBILIZADO NO SITE               www.licitacoes-
e.com.br .  
1.5. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente em Agências 
do Banco do Brasil, seguindo as orientações do sistema. 

 
 

2. OBJETO : 
 
2.1. O Objeto deste Pregão é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS 
E INFORMÁTICA, MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 
DO MUNICÍPIO,  EM ATENDIMENTO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  Á 
SAÚDE (PROGRAMA – APSUS), conforme descrição no ANEXO I. 
 
 
3. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
 
3.1. A vigência  do contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogada a critério da 
administração, nos termos da Lei n. 10.520/02 e Lei 8.666/93, sendo o prazo de entrega de 30 
(trinta) dias.   
 
 
4. DA VALOR MÁXIMO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
4.1. O valor total desta licitação é de R$ 123.281,50 (cento e vinte e três mil duzentos e oitenta e 
um reais e cinquenta centavos), sendo que o valor por item é o constante do ANEXO deste edital.   

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.2. Os recursos financeiros para suportar as despesas do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente. 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.42 – mobiliário geral 
Principal: 6209                                   Despesa:6404 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: 12.210,00 (lote 1,2)            
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.35 – equipamento de processamento de dados 
Principal: 6209                                   Despesa:6405 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: 26.000,00 (lote 31) 
 
 Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.08 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-
ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 
Principal: 6209                                   Despesa:6406 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: 72.521,50 (lotes 3,4,6,8,9,10,11,12,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33) 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.34 – maquinas utensílios e equipamentos diversos 
Principal: 6209                                   Despesa:6410 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: 4.160,00,00 (lotes 5,7,13,14,15,17,18,36 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.34 – maquinas utensílios e equipamentos diversos 
Principal: 473                                   Despesa:6137 
Fonte de Recurso: 303 – receitas vinculadas 
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Valor da dotação: 8.390,00 (lotes 32,34,35) 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
5.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.  
5.3. É vedada à participação de empresas em forma de consórcios e a representação de mais de 
uma empresa pelo mesmo representante.  
5.4. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que 
deverá fornecer os produtos em perfeitas condições de utilização.  
5.5. Quando do cadastramento da proposta no site do Banco do Brasil, o proponente deverá estar 
ciente que o CNPJ cadastrado para participação deverá ser o mesmo constante na proposta e nos 
demais documentos de habilitação e, no caso de adjudicação, o contrato será firmado com este 
mesmo CNPJ. 
5.6. 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 o MUNICÍPIO, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
5.7 O pregoeiro com auxílio da equipe de apoio, fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, verificando se a mesma foi declarada inidônea por algum 
ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma estará impossibilitada de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, e havendo necessidade, será juntado cópia do processo 
administrativo do ente público que declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe. 
5.8 – Esta licitação destina-se a participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. 
 

 
6 – DA FORMA DE CREDENCIAMENTO  
 
6.1.  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas 
no País ou acessar o site www.licitacoes-e.com.br.  
6.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico, exceto quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa do Banco do Brasil S.A., devidamente justificada.  
6.3. O sigilo da senha é de exclusiva responsabilidade do usuário, bem como o uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante.  
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6.4. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-
e.com.br na opção Acesso Identificado.  
6.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das 
exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 
6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
6.7. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
7 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
 
7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições:  
 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  
c) abrir as propostas de preços;  
d) analisar a aceitabilidade das propostas;  
e) desclassificar propostas indicando os motivos;  
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço;  
g) declarar o vencedor;  
h) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação;  
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
8.1. A PARTIR DAS 08:30 HORAS DO DIA 23/09/2016 e de conformidade com o estabelecido neste 
Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas 
de preços recebidas em conformidade com o item 10 – Proposta de Preços, e que deverão estar 
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
8.2 . A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e 
exclusivamente no site  http://www.licitacoes-e.com.br, conforme Edital. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  
 
9.1. A partir do horário previsto neste Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
da proposta inicial de preços, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro à aceitabilidade das propostas.  
9.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital 
(REFERENTE AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM). O descumprimento desse 
requisito implicará na desclassificação do licitante.  
9.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. A desclassificação da proposta será 
fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes.  
9.4.  Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
9.5. Somente serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.  
9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
9.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em 
tempo real do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes.  
9.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
9.8.1  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.licitacoes-e.com.br. 
9.8.2  O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
9.8 A desistência em apresentar lance implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 
9.9  A etapa de lances na sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO).  
9.9.1  Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em 
uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.  

file:///C:/Users/Gleise/AppData/Documents%20and%20Settings/wb338583/Local%20Settings/Temp/notes3A9D64/www.licitacoes-e.com.br
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9.10 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 
de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de 30 (trinta) 
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 
melhor, e decidir sobre a sua aceitação.  
9. 11 A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 
dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da 
proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao 
da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 
preferência. 
9.11.1 Na hipótese do licitante ser microempresa, empresa de pequeno porte, será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta de preços sob pena do licitante 
enquadrado nesta situação não utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, 
conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
9.11.2. 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.  
9.11.3 . A convocação recairá sobre o licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas nessas condições. 
9.12 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor.  
9.13 Caso não ocorram lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação 
técnica prevista. 
9.14 Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação do Licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital. 
9.15 O(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar deverão ENCAMINHAR TODA A 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO (ITEM 12), bem como a PROPOSTA DE PREÇOS 
ATUALIZADA com o último lance, juntamente com os “folders”, encartes, ou catálogos dos 
produto/equipamentos ofertado (CASO SEJA EXIGIDO O ITEM 11), onde constem as 
especificações técnicas dos mesmo,  através de “FAX-SÍMILE” pelo Telefone: (46) 3246-1166 ou 
pelo endereço eletrônico email: licitacoespmsi@yahoo.com.br, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 03 
(TRÊS) HORAS, a partir do encerramento da recepção dos lances, para comprovar a regularidade 
de situação do autor da proposta. O não cumprimento do referido prazo acarretará na 
desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada.  
9.16 Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o pregoeiro 
para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo 
9.17 Os documentos mencionados no item 9.15, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS 
POSTERIORMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados da data de 
encerramento da disputa no sistema, em original, cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, juntamente com a 
proposta de preços escrita (conforme item 11), para a Prefeitura Municipal de SAUDADE DO 
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IGUAÇU-PR , Rua Frei Vito Bersheid, nº 708, Centro, CEP 85.568-000,  SAUDADE DO IGUAÇU-PR, 
aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo recebimento. O não cumprimento do referido prazo 
acarretará na desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda 
colocada. 
9.18 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação/proposta dentro do(s) prazo(s) 
estabelecido(s) nos subitens 9.15 e 9.17, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o 
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.  
9.19  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências de HABILITAÇÃO, o Pregoeiro examinará a proposta e/ou o lance subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também 
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.  
9.20. Em havendo restrição quanto a regularidade fiscal (vencida ou positiva), fica concedido um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua 
regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo 
Pregoeiro. 
9.21. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 9.20, implicará decadência do 
direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, 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. 
9.22 Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação 
será adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor. 
9.23 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, 
sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.  
 
10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  
 
10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico será considerada como evidência 
de que a proponente tem pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances e 
que sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela entrega dos objetos 
deste edital.  
10.2. Na proposta inicial, a ser cadastrada no sistema, deverá, obrigatoriamente, ser informado no 
campo próprio na opção “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” as especificações do(s) 
produto(s)/equipamento(s) proposto(s) no lote/item pretendido, como: MARCA e MODELO do(s) 
produto(s)/equipamento(s) proposto(s), prazo de garantia, prazo de entrega e validade da 
proposta, caso o espaço contido no campo informações adicionais, não seja suficiente para a 
inserção dos dados, a proponente poderá anexar no sistema na opção “DOCUMENTOS” um 
arquivo contendo todas as informações solicitadas. Para anexar a proposta, a proponente poderá 
utilizar o modelo do ANEXO II.  
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10.2.1. Caso não seja possível informar a marca e o modelo dos produtos/equipamentos 
propostos, obrigatoriamente deverá ser informado à procedência e devidamente justificada.  
10.2.2  A não inserção das informações solicitadas nos subitens 10.2 e 10.2.1  no sistema, 
implicará na desclassificação da proponente, face à ausência de informações suficientes para 
classificação e avaliação da proposta apresentada.  
10.3. O(s) objeto(s) deverá(ao) ser cotado e conter as especificações mínimas contidas no Termo 
de Referência - ANEXO I.  
10.4. A proposta apresentada no sistema e os lances formulados incluem todas e quaisquer 
despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, mão de obra e 
equipamentos para instalação dos equipamentos junto ao local de entrega, seguros, encargos 
sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e 
indispensáveis para o perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação e do 
respectivo termo contratual, e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável, 
e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos.  
10.5.  Na ausência de cotação do prazo de garantia, prazo de entrega e de validade da proposta, 
estes serão considerados pelos prazos previstos neste edital, independentemente de qualquer 
outra manifestação.  
10.6. A Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, não aceitará cobrança 
posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após 
a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma 
da lei.  
10.7. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão 
da parte da empresa ou de funcionário. 
10.8  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER 
HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, 
§ 5º). 
10.9 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública. 
10.10 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
 
 
11.  ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
ESCRITA 
 
11.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta escrita conforme modelo 
constante do ANEXO II, com o valor oferecido após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa citada nos documentos de habilitação, 
em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone 
e fax, nome, cargo, número do RG e do CPF do representante, número de agência de conta 
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bancária, juntamente com a documentação de habilitação, nos prazo estipulado no subitens 9.15 
e 9.17.   
 
11.2 Os documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço:  
 

Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU-PR 
Endereço: Rua Frei Vito Berscheid, nº 708 – Centro 

Pregoeiro: José Roberto Bocalon 
E-mail: licitacoespmsi@yahoo.com.br 

Telefone/Fax: (046) 3246-1166 

 
11.3. A proposta escrita deverá conter: 
 

a) número do lote e do item do objeto cotado e quantidade;  
b) especificações, marca e modelo dos objetos oferecidos com informações técnicas que 

possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste 
Edital;  

c) valor unitário e total do(s) objeto(s) cotado(s);  
d) prazo de garantia mínima dos equipamentos, contra defeitos de fabricação, contados a 

partir da data de entrega, nos termo do ANEXO I;  
e) prazo e local de entrega nos termos do item 20 e Anexo I deste Edital;  
f) validade da proposta no mínimo de 60 dias;  
g) forma de pagamento nos termos do item 22 deste Edital;  
h) data e assinatura do representante legal da proponente.  

 
11.4 Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a 
vírgula, para os valores unitários, totais e globais.  
11.5  Na ausência de cotação do prazo de garantia, prazo de entrega e de validade da proposta, 
estes serão considerados pelos prazos previstos neste edital, independentemente de qualquer 
outra manifestação.  
11.6 A Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, não aceitará cobrança 
posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após 
a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma 
da lei.  
11.7 Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte da empresa ou de funcionário. 
11.8 DEVERÃO ser apresentados juntamente com a proposta os “FOLDERS”, ENCARTES, 
FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos ofertados, onde constem as 
especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos 
itens. 
 
 
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

mailto:pregaoelesj@hotmail.com


 
 

 

12 

 

 
12.1 São documentos de habilitação obrigatórios para as proponentes:  
 

12.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA  

12.1.1.2.  Registro comercial, para empresa individual; 

12.1.1.3. Ato constitutivo, 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; 

12.1.1.4. 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. 

12.1.1.5. Cópia do Alvará/Taxa de Licença, em vigência. 

 

12.1.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA   

12.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em plena validade; 

12.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014.  

12.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda  Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.1.2.5. Prova de regularidade 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; 

12.1.2.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 

12.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

12.1.3.1. 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;  

 

12.1.4.  DECLARAÇÕES 

12.1.4.1. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de contratar com a Administração, 
conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital. 

12.1.4.2.  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 Lei nº. 9.854/99. (conforme modelo no ANEXO IV deste Edital). 

12.1.4.3. Declaração de Responsabilidade (ANEXO VI) 
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12.1.5.  OUTROS  

12.1.5.1. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que optarem pelos benefícios da 
Lei Complementar nº 123/06, apresentar:  

a) Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de  que está 
enquadrada como Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte;   expedida em data não anterior a 
12 (doze) meses da data prevista para abertura das propostas e juntamente com a DECLARAÇÃO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ANEXO V)                     

 
12.2. As declarações deverão conter carimbo do CNPJ, assinadas pelo representante legal, e serem 
impressas em papel timbrado da licitante.  
12.3. NÃO SERÃO ACEITOS, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos exigidos no edital.  
12.4. NÃO SERÃO ACEITOS documentos emitidos após a data da adjudicação do objeto(s) sessão 
pública virtual. 
 
 
13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
13.1. Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar o MENOR PREÇO 
TOTAL DO ITEM, observando as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  
13.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  
13.3.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  
13.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
 
14. RECURSOS 
 
14.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a declaração do vencedor, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 
14.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade 
Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto. 
 
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, compete ao 
Pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s), e a Autoridade 
Competente homologar o resultado da licitação para determinar a contratação. 
 
 
16. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
16.1. Adjudicado e Homologado o(s) objeto(s), a Prefeitura Municipal convocará a proponente, 
que deverá assinar o termo de contrato (modelo constante do ANEXO VII) em até 03 (três) dias 
úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.  
16.1.1 Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o 
contrato, dentro do prazo previsto no item 16.1, caracterizará descumprimento total da 
obrigação, ficando sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do 
fornecimento, além das sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.2. A Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital ou não apresentar situação 
regular de habilitação, convocará os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 
16.3. Ocorrendo à hipótese indicada no item 15.2., caracterizar-se-á o descumprimento total da 
obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as penalidades legais 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993.  
16.4. A Proponente deverá no ato da assinatura e durante a vigência do Contrato, manter sua 
situação regular perante o FGTS e INSS.  
 
 
 
17. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 
 
17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail licitacoespmsi@yahoo.com.br. As 
informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro por meio do site 

mailto:pregaoelesj@hotmail.com
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www.licitacoes-e.com.br , ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
18. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 
18.1. 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 abertura  das propostas. 
18.1.1. As medidas referidas no subitem 18.1. poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 
fisicamente ou por meio eletrônico, no endereço constante no subitem 11.2 do edital.   
18.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação, após proferida, deverá 
comportar divulgação e também ser juntada aos autos do Pregão. 
18.1.3. 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. 

 
 

19. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
19.1. Será desclassificada a PROPOSTA que: 
 

a) Deixar de atender quaisquer das exigências prevista  no edital; 
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
c) Apresentar preço manifestamente inexeqüível; 
d) Apresentar preço simbólico ou de valor zero; 

 
20. DA ENTREGA   
 
20.1. O equipamento deverá ser entregue conforme solicitação e requisição da Secretaria de 
Saúde,  no prazo de 30 (dez) dias  após a solicitação. 
20.2. As despesas referentes à entrega ficam por conta da licitante vencedora. 
20.3. O objeto deverá ser entregue em  local a ser determinado pela Secretaria de Saúde, no 
Município de SAUDADE DO IGUAÇU-PR, dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste 
edital, sendo facultado eventuais diligências para verificação da entrega efetuada.  
20.4 Se o objeto  não estiver de acordo com especificações deste edital, ou não apresentarem a 
qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU. Apurada, 
em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, 
serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente. 
20.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto 
recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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de SAUDADE DO IGUAÇU,  através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de 
processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e 
alterações, para aplicação das penalidades. 
 
21. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
21.1 Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.  
21.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para a execução do Contrato; 
21.3. Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a) Entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital; 
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos  que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
 
22. DO PAGAMENTO: 

 
22.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
22.1.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação do 
equipamento, mediante apresentação da Nota Fiscal, discriminando de forma clara e explícita os 
produtos entregues, como as necessárias anotações de recebimento.  
22.1.2. - Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal deverá ser acompanhada das Certidões Negativas do 
INSS e FGTS.  
22.1.3. - O Município de SAUDADE DO IGUAÇU efetuará o desconto do valor relativo aos tributos, 
conforme legislação vigente.  
22.1.4. - Deverá constar na Nota Fiscal o Número da Licitação, do Contrato, e se houver, do Termo 
Aditivo. 
22.1.5. - Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal. 
22.1.6. - A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 25 de cada mês, após esta data, 
deverão ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mês subsequente. 
 
 
23. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 
 
23.1. O preço previsto não será reajustado, excetuada a previsão do subitem 28.2. 
23.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, 
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de comprovada repercussão nos preços contratados, autorizam a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso.  
23.3. As alterações do contrato serão realizadas por meio de termo aditivo. 

 
24.  DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
24.1 – A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido  nos casos 
previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos: 
a)  Pelo Município de SAUDADE DO IGUAÇU, quando for por este julgado que o Contratado esteja 

definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu 
origem ao contrato ou pela não observância das normas legais; 

b)  Por relevante interesse do Município de SAUDADE DO IGUAÇU, devidamente justificado. 
c)   Amigavelmente  a qualquer momento, por quaisquer das partes, desde que a parte interessada  

na rescisão comunique por escrito a outra, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Tal 
rescisão desobrigará ambas as partes,  ao pagamento de multas ou indenizações.    

24.2. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
art. 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.  
 
25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
25.1. - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item 10, será 
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos 
percentuais), sobre o valor total adjudicado, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 
2% (dois por cento) do valor contratual. 
25.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA  as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
25.3. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por 
eventuais perdas ou danos causados ao MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU. 
25.4. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
26. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
26.1 Os licitantes devem observar 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 licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os 
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 
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b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

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 do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na 
cláusula 26.3 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
26.2. 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 um 
contrato financiado pelo organismo. 
26.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, 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 adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
27. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
27.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento 
do interesse público e dos contratos delas decorrentes. 
27.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 
27.3. 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. 
27.4. 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 
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provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 
qualquer indenização. 
27.5. 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 da sua 
qualificação, durante a realização da sessão pública do Pregão. 
27.6. 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. 
27.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 
condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
27.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do Pregão. 
27.9. 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. 
27.10. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro, com base 
na legislação federal e, subsidiariamente, nos termos da legislação estadual e princípios gerais de 
direito. 
27.11. Será competente o Foro da Comarca de SAUDADE DO IGUAÇU, com renuncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste Pregão. 

 
SAUDADE DO IGUAÇU, 06 de setembro de 2016. 

 
 

MAURO CESAR CENCI 
Prefeito Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU 

 
JOSE ROBERTO BOCALON 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. APRESENTAÇÃO 
1.1  Em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,  Lei 
Complementar nº 123/2006, suas alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, suas 
alterações e demais legislação pertinente a matéria, elaboramos o presente Termo de Referência, 
que tem por objeto a aquisição do produto/equipamento/serviço abaixo especificado, conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições que segue: 
 
2. OBJETO  
 O Objeto desta licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 
INFORMÁTICA, MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 
MUNICÍPIO,  EM ATENDIMENTO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  Á 
SAÚDE (PROGRAMA – APSUS), sendo: 
 

LOTE ITEM QDTE DESCRIÇÃO UND. VALOR 
ESTIMADO 
UNIT. R$ 

VALOR 
ESTIMADO 
TOTAL R$ 

01 1 5 "Mesa para reuniões Mesa de reunião retangular c/ 
tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico na 
cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, 
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel 
frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de 
aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral 
paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ 
pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de 
acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de 
aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento 
anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura 
eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 
200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. 
Garantia de 1 
(um) ano. 
"  

UN 990,00 4.950,00 

02 1 6 "Poltrona reclinável com banqueta para 
Repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 
1,20m esmaltados. Assento e encosto, apoio dos 
braços e banqueta estofados com espuma de látex 
de alta densidade de qualidade comprovada, sendo 
toda a estrutura externa da poltrona revestida em 
courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável 
(mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas 
costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de 
borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor 

UN 1.210,00 7.260,00 
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branca. Acabamento Dimensões aproximadas da 
cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm 
altura do encosto X 0,50m 
largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 
0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Grtia 
de 1 (um)ano  

03 1 3 Balança Antropométrica Adulta 
Balança eletrônica digital adulta com régua 
antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com 
capacidade para 200 kg, com divisões de pelo 
menos 100g, pesagem imediata dispensando 
préaquecimento. Acabamento em tinta 
eletrostática. Tapete/piso em borracha 
antiderrapante. Pés 
reguláveis em borracha sintética e com seletor de 
voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima 
de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução 
de uso em idioma português. Assistência Técnica do 
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá 
comprometer-se a realizar gratuitamente o 
translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

UN 1.500,00 4.500,00 

04 1 1 Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 
litros 
Capacidade: 42 litros Controle totalmente 
Automático que deve ser realizado através de 
microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 
134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de 
secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de 
resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e 
Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos 
filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em 
latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segugança: 
construída em latão. Câmara: deve ser em laço 
inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia 
revestida externamente com material isolante ao 
calor que além de otimizar o seu consumo de 
energia deve conservar a 
temperatura do ambiente.O adicionamento da 
água na câmara interna da autoclave deverá ser 
automático, assim como o ciclo deverá ser 
automático. Bandeja: confeccionada em aço 
inoxidável, totalmente perfurada, para permitir 
uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço 
inoxidável, laminado, com garantia de 03(três 
anos), com anel de vedação em borracha de 

UN 9.647,00 9.647,00 
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silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de 
fechamento da Porta Dispositivo que impeça o 
funcionamento do equipamento com a porta 
aberta. Deve ser construída de forma robusta e 
dotada internamente com um rolamento de 
encosto que proporcione maior segurança e 
suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de 
baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve 
ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço 
inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço 
inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo 
e pintura eletrostática, externa e interna. Deve 
apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. 
Deve possuir chave on/off, manômetro display e 
teclas de controle. Sistema Eletrônico de 
Segurança: Deve desligar automaticamente caso a 
temperatura exceda em 3°C a temperatura 
programada. Sistema Mecânico e Elétrico de 
Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de 
proteção, termostato de segurança para evitar a 
queima das resistências e dos materiais em caso de 
falta de água. Construída com base nas Normas 
ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões 
Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões 
Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima 
de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . 
Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses 
para peças e serviços. 

05 1 2 "Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, 
Capacidade aprox. 10 litros. 
Totalmente construído em aço inoxidável, tampa 
acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 
litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. 
"  

UN 192,00 384,00 

06 1 1 "Detector de batimento cardíaco fetal 
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 trazer a marca do fabricante e lote de 
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. 
"  

UN 1.000,00 1.000,00 
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07 1 5 "Escada clínica 02 degraus. 
Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço 
com revestimento anticorrosivo de cor branca, 
reforçada, com degraus revestidos em borracha 
antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. 
Garantia mínima de 12 meses. 
"  

UN 150,00 750,00 

08 1 10 Kit inalação ADULTO Mascara adulto para 
nebulização em silicone flexível. Copo reservatório 
com capacidade de 10 ml. Extensão com conector 
para ar comprimido com 1,5 metros  

UN 50,00 500,00 

09 1 10 Kit inalação PEDIÁTRICO Extensão com conector 
para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara 
infantil para nebulização em silicone flexível. Copo 
reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão 
com conector para ar comprimido com 1,5 metros  

UN 50,00 500,00 

10 1 5 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  

UN 80,00 400,00 

11 1 1 Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame 
ginecológico tipo divã) Estrutura em madeira com 
espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante 
certificado, revestido em laminado decorativo, na 
cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) 
porta 
em cada lado, uma (1) porta central com uma 
prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal 
e cromados. O revestimento interno do móvel 
deverá ser do mesmo material da parte externa. As 
gavetas deverão ser deslizantes, através de 
corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 
35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em 
courvim marrom, sendo as partes anterior e 
posterior do leito ajustável através de cremalheiras 
duplas, unidas entre si, fabricadas em aço 
inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O 
móvel deverá vir acompanhado de um par de 
perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que 
permitam ajuste de altura e com mobilidade 
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 

UN 3.038,00 3.038,00 
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para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não 
poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao 
móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 
5%): Comprimento 1,85m; Registro ABNT 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. 

12 1 5 Otoscópio Equipamento para exame visual do 
ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de 
alta resistência. Lâmpada halógena, lente de 
aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de 
plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-
3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador 
de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor 
sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. 
Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. 
Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. 
Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho 
médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir 
controle de intensidade de luz desejável. 
Alimentação por pilhas médias comuns. 
Acompanha estojo reforçado para 
acondicionamento e transporte, contendo: 
Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) 
especulos permanentes de plástico. Garantia de 1 
ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e 
Catálogo em português. 

UN 680,00 3.400,00 

13 1 10 Pinça de dissecação - anatômica – em inox, 14 cm 
Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 
10 anos de garantia Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da 
ABNT.  

UN 50,00 500,00 

14 1 10 Pinça de dissecação - dente de rato em inox, 14 cm 
Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 
cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da 
ABNT  

UN 50,00 500,00 

15 1 10 Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm) Porta agulha 
HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de 
garantia. Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT  

UN 50,00 500,00 

16 1 2 Sistema de Iluminação para especulo vaginal Com UN 290,00 580,00 
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Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, 
iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em 
alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 
cm, tensão de alimentação de 115- 230 v e 
freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA 
INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium  

17 1 10 "Tesoura Mayo Tesoura Mayo longa: em aço inox, 
de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, 
Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas 
da ABNT. 
"  

UN 60,00 600,00 

18 1 10 "Tesoura SIMS RETA – em inox, medindo 20 cm 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 
centímetros de comprimento para utilização em 
procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT. 
"  

UN 80,00 800,00 

19 1 3 Desfibrilador Semi Automático - DEA Aparelho 
utilizado para interpretar automaticamente o 
traçado do ECG da vítima e aplicar mediante 
acionamento manual, o choque para reversão de 
parada cardíaca nos ANVISA - DEA 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, 

UN 7.000,00 21.000,00 
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bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 
2,0 (dois) quilogramas. 
- Deverá acompanhar três pares de eletrodos 
adesivos para adulto e um par de eletrodos 
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 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. 

20 1 2 Oftalmoscópio _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 

UN 1.500,00 3.000,00 
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iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova 
de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para 
evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a 
impactos; 
Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado 
ao cabo; 
Cabo metálico; Alimentação através de pilhas 
alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de 
bateria recarregável deve acompanhar 
recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; 
Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções 
em Português;Apresentar registro na ANVISA. 

21 1 1 Consultório odontológico (cadeira, equipo, 
refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira) 
Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. 
Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou 
eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica 
em todas as posições de uso e ANVISA 
na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em 
borracha ou material similar. Revestimento do 
estofamento em material PVC laminado, sem 
costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os 
pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e 
fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto 
da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. 
Acionamento através de comandos elétricos c/ 
atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle 
de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida 
do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 
ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do 
município de entrega. Resistência de carga mínima 
de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas 
baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação 
do equipamento, c/ todas as informações sobre 
alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. 
Fornecimento de manuais de operação e manuais 
de serviço c/ vista explodida e detalhamento das 
peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas 
dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. 
Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo 
odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com 
estrutura montada sobre rodízios e tratamento 
anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com 
movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso 
e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ 
micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta 
rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte 
das pontas c/ acionamento individual e automático. 

UN 16.000,00 16.000,00 



 
 

 

28 

 

Pintura epóxi ou 
eletrostática, totalmente lisa. Sistema de 
desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula 
anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com 
controle variável (progressivo da rotação dos 
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), 
sendo as mangueiras arredondadas e lisas e 
contendo todos os acessórios necessários à sua 
instalação. Caixa de ligação (distribuição) 
independente da cadeira. Reservatório de água do 
equipo e sistema de desinfecção em material 
transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. 
Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, 
acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, 
em porcelana ou 
cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à 
unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à 
mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da 
água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais 
de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ 
mangueiras e terminais lisos. Formas 
arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com 
proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou 
eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 
12 meses. 

22 1 2 "Mocho odontológico Elevação do assento a gás 
através de alavanca na base do assento. Altura 
regulável.  
Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base 
com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base 
rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma 
de densidade 
controlada. Garantia de 1 (um) ano 
"  

UN 300,00 600,00 

23 1 1 Kit Saúde Reprodutiva 
Cada kit contendo: 
- 1 álbum grande de planejamento familiar e 
reprodutivo contendo figuras coloridassobre o 
aparelho reprodutor feminino, masculino, 
amamentação, métodos contraceptivos naturais, 
métodos de barreira, métodos químicos e métodos 
definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e 
espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, 
tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos 
sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre 
orientação contraceptiva contemplando métodos 
de barreira (diafragma, DIU, preservativo 
masculino, preservativo feminino); métodos 

UN 1.934,00 1.934,00 
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químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e 
contraceptivo de emergência) e métodos 
definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: 
Sacola para Transporte. 
- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de 
silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o 
ensino da colocação da camisinha feminina e 
masculina e demonstração da relação sexual. Para 
o auto-conhecimento, cuidado com a higiene 
pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em 
estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 
cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo 
Pélvico de Acrílico — tridimensional, fabricado em 
acrílico com uma lâmina móvel que permite 
visualizar o endométrio e os órgãos que compõem 
o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também 
para demonstração da colocação de diafragma, do 
DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual 
de instrução. Acondicionado em caixa especial para 
transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 
kg - Modelo Pélvico de Borracha — modelo pélvico 
do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, 
em espuma de borracha para demonstração de 
colocação do diafragma, camisinha feminina e para 
ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo 
através do toque no colo do útero e demonstrar a 
relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5cm 
Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha — modelos 
penianos com formato natural (com bolsa escrotal), 
apresentados nas cores morena e negra com 
tamanho de 15 cm para fins educativos. 
Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro Imantado 
com imagens na frente e verso do Aparelho 
Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 
figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, 
Menstruação, Métodos Contraceptivos e 
Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve 
acompanhar suporte de madeira, caderno sobre 
Orientação Contraceptiva, manual de instrução e 
sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm 
Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos 
moldurado com contraceptivos contendo 1 
Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 
Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 
Contracepção de Emergência, para compreensão e 
conhecimento destes métodos, de forma real. 
Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação 
Contraceptiva bem como suporte de madeira. 
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Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola 
para transporte e acondicionamento dos materiais 
educativos, confeccionada em nylon com alça 
tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. 
Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg 

24 1 1 "Conjunto portátil para oxigenoterapia 
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. 
"  

UN 2.500,00 2.500,00 

25 1 3 "Purificador de Água. 
Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao 
ponto de água, serpentina de cobre externa, sem 
contato com a água, depósito de água de fácil 
assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com 
tripla filtragem que elimine odores e sabores de 
cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de 
água na temperatura natural e na temperatura 
gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 
mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses. 
"  

UN 480,00 1.440,00 

26 1 1 "Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação 
com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, 
aumentando a visibilidade do operador durante o 
procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, 
angulação MS/ 
de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio 
anodizado, o que possibilita leveza e excelente 
acabamento superficial, facilitando a desinfecção; 
cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de 
ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 
44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da 
broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo 
de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. 
Nivel sonoro (dB)69 - e assistência técnica em todo 
Estado do Paraná. 
"  

UN 500,00 500,00 

27 1 1 Contra ÂNGULO 
Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa 
ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema 

UN 700,00 700,00 
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intra onde o torque e a rotação são transmitidos à 
broca através de um conjunto de eixos e 
engrenagens com rotação de transmissão 1:1. 
Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° 
sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o 
longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca 
por lâmina de aço deslocável lateralmente em 
ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da 
broca, tamanho co Especificações: Spray: Com 
spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, 
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, 
Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 
(L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, 
Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. 
Registro ANVISA e assistência técnica em todo 
Estado do Paraná 

28 1 1 MICROMOTOR 
Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo 
através de mangueira siliconizada. Confeccionado 
em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e 
excelente acabamento 
superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. 
Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro 
de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden 
(universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 
20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao 
corpo que permite a reversão da rotação, baixo 
nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 
1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray 
externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 
3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 
80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de 
Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 
135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e 
assistência técnica em todo Estado 

UN 850,00 850,00 

29 1 10 "Material Clínico 
Cabo para espelho de aço inoxidável — 
autoclavável Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável 
— autoclavável Sonda exploradora n° 5 de aço 
inoxidável- autoclavável Sonda odontológica 
milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável 
Pinça para algodão de aço inoxidável — 
autoclavável Espátula n° 01 de aço inoxidável — 
autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço 
inoxidável — autoclavável Escavador de dentina n° 
11 de aço inox — autoclavável 
"  

UN 20,00 200,00 

30 1 10 "Material para ART UN 3,25 32,50 
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Cortante de Black duplo n° 14/15 Espátula de 
plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de 
cálcio duplo de aço inox – autoclavável Porta matriz 
metálico tofflemire adulto de aço inox – 
autoclavével Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm 
de aço inox- autoclavável Escavador de dentina n° 
17 de aço inox – autoclavável Escavador de dentina 
n° 20 de aço inox – autoclavável Cabo de bisturi n° 
3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço 
inox- autoclavável 
"  

31 1 10 "Computadores  Estação de trabalho intermediária 
8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com 
suporte ajustável de altura — sistema operacional 
MS Windows 8 - Placa mãe 1150 com slot DDR3  
Processador com 2 nucleos fisicos e 2 virtuais - 
porta USB frontal -  Teclado Padrão USB - Mouse 
Óptico USB - Caixa de Som USB - leitor e Gravador 
de CD/DVD  - Gabinete preto fonte 500W - garantia 
12 meses."  

UN 2.600,00 26.000,00 

32 1 5 "Aparelho de Ar Condicionado 
Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, 
modelo Split 
Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados 
e no mínimo um ano de garantia. 
"  

UN 1.500,00 7.500,00 

33 1 2 "Histerômetro 
Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento 
total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, 
sendo a graduação de O a 15 cm e um anel 
cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do 
segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia 
de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 
Apresentar Registro no MS/ANVISA. 
"  

UN 100,00 200,00 

34 1 5 "Pinça FOERSTER - Curva 
Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 
24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT 
"  

UN 108,00 540,00 

35 1 5 "Pinça Pozzi (medindo de 24 cm). 
Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de 
comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT 
"  

UN 70,00 350,00 
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36 1 2 "Pinça Hartmann - Pinça de Jacaré 
Aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de 
espessura, com boca dentada, própria para retirada 
de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e 
quebra 
"  

UN 63,00 126,00 

 1  Total geral ------------------R$   123.281,50 

 
3.  VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 123.281,50 (cento e vinte e três mil duzentos e oitenta e um 
reais e cinquenta centavos).  
 
4.  DO ENTREGA 
4.1. O objeto deverá ser entregue conforme solicitação e requisição da Secretaria de Saúde,  no 
prazo de 30 (trinta) dias  após a solicitação. 
4.2. As despesas referentes à entrega ficam por conta da licitante vencedora. 
4.3. Os objetos deverão ser entregue em  local a ser determinado pela Secretaria de Saúde, no 
Município de SAUDADE DO IGUAÇU-PR, dentro das especificações exigidas neste edital, sendo 
facultado eventuais diligências para verificação das entregas efetuadas.  
4.4. Se o equipamento não estiver de acordo com especificações deste edital, ou não 
apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE SAUDADE DO 
IGUAÇU. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o 
fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação 
vigente. 
4.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto 
recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município 
de SAUDADE DO IGUAÇU,  através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de 
processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e 
alterações, para aplicação das penalidades. 
 
5. PRAZO DE GARANTIA:  
5.1  apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados a 
partir da data de entrega do equipamento. 
  

SAUDADE DO IGUAÇU, 06 de setembro de 2016. 
 

MAURO CESAR CENCI 
PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU 

 
 

JOSE ROBERTO BOCALON 
Pregoeiro  
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

 
Ao  
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  _________/2016  
 
Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa(s) Senhoria(s), nossa proposta de preço(s) 
para fornecimento do(s) objeto(s) abaixo discriminado(s), em conformidade com o constante no 
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos integrantes do Pregão Eletrônico nº 
___/2016, sendo:  
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:  
 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ/MF:  INSC. ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  FONE/FAX:  

NOME P/ CONTRATO:  E-MAIL:  

BANCO:  AGÊNCIA:  Nº CONTA CORRENTE:  

 
2 – OBJETO(S) E PREÇO(S) PROPOSTO(S):  
2.1. - Deverá ser cotado, preço, acompanhado da descrição, marca, modelo e demais 
especificações do(s) objeto(s) ofertados, de acordo com as descrições mínimas constantes e 
solicitadas no Termo de Referência - ANEXO l e demais exigências constantes no Edital. 
 

Item Descrição Qtde. 
Marca/
modelo Und. 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total  

R$ 

01       

 Total ------------------      

2.2. – Valor da Global da Proposta R$ .................. (................................................................).  
2.3. – No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com 
frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, mão de obra e equipamentos para 
instalação dos equipamentos junto ao local de entrega, seguros, encargos sociais, tributos, 
equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que 
incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto.  
2.4 DEVERÃO ser apresentados juntamente com a proposta os “FOLDERS”, ENCARTES, 
FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos ofertados, onde constem as 
especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos 
itens. 
 
3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
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Prazo de Garantia:  Garantia mínima de  01 (um) ano, contra defeitos 
de fabricação, contados a partir da data de 
entrega dos objetos.  

Prazo e Local de Entrega:  Em conformidade com o contido no Anexo I  do 
edital.  

Validade da Proposta:  60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura do pregão.  

Forma de Pagamento:  Em conformidade com o contido no item 22 do 
edital.  

 
Local e data _____________________ 
_______________________________________ 
Assinatura do representante Legal  
Nome do representante: 
RG nº 
CPF nº.  
OBS.: A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 
(Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Inexistência de 

Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administração. A Declaração deverá ser entregue em 
papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal).  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Referência: 
 
Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU - PR 

Pregão Eletrônico nº _______/2016. 

 
 
____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade 
RG nº ______________ , emitido pela SSP/__ ,  e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as penas 
da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
local, __ de _________________ de 2016. 

 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Função 
 
 
 
OBS.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE  
COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no 

artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel 
timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de 
necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta 
ressalva não deve constar da declaração. 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Referência: 
 
Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU  

Pregão Eletrônico nº _______/2016. 

 
 
____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade 
RG nº ______________ , emitido pela SSP/__ ,  e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as penas 
da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz.  
 
 

local, __ de _________________ de 2016. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Função 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V 
 
 
 

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 _________________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), 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 Eletrônico nº 

_______/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU - PR. 

 
 
Local e data _____________________ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante 
Nome do representante:......................................... 
RG nº........................... 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 
Referência: 
Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAÇU  

Pregão Eletrônico nº _______/2016. 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do 

procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº ______/2016, instaurado pelo 

Município de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, que:  

 
 assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se 
façam necessárias;  

 
 comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 
 comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais 

reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos 
incidentes sobre o fornecimento do(s) objeto(s), em função de alterações de 
legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;  

 
 temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código 

de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico 
nº ________/2016, realizado pelo Município de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado 
do Paraná.  

 
Por ser expressão da verdade, firmamos à presente. 

 
 

local, __ de _________________ de 2016. 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Função 
  
OBS.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 

Ref.: Pregão Eletrônico n° 097/2016. 
ID Nº 
PROCESSO Nº  
HOMOLGADO EM: 

 
Contrato que entre si celebram de um lado o   MUNICÍPIO 
DE SAUDADE DO IGUAÇU e a empresa .......................... 

  
   Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, com 
sede na Rua Frei Vito Berscheid nº 708, na cidade de SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n°95.585.477/0001-92, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, administrador, 
portador da cédula de identidade RG N°.  ___________, inscrito no CPF sob n°. __________, 
abaixo assinado, doravante designado MUNICÍPIO de um lado e de outro lado a empresa 
______________, estabelecida na cidade de _______, inscrita no Cadastro acional de Pessoas 
Jurídicas/MF sob nº ____________, neste ato representada por seu representante legal, 
__________ CPF: ___________, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente, decorrente do Edital de Pregão Eletrônico sob o nº  097/2016, mediante as seguintes 
cláusulas e condições.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 
INFORMÁTICA, MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 
MUNICÍPIO,  EM ATENDIMENTO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  Á 
SAÚDE (PROGRAMA – APSUS), conforme descrição e quantitativos descritos na Cláusula 
Segunda.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO 

 
2.1. A CONTRATADA se obriga  a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de 
R$ ......................................(................), conforme valores unitários e quantitativos abaixo 
discriminados:  
 
 

Item Descrição Qtde. Und. 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor TOTAL  
R$ 
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TOTAL  
 

 
2.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao objeto deste contrato correrá 
por conta exclusiva do Contratado, assim  como os encargos inerentes à sua completa execução. 

 
 

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 
3.1. A vigência  do contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogada a critério da 
administração, nos termos da Lei n. 10.520/02 e Lei 8.666/93, sendo o prazo de entrega de 30 
(trinta) dias.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO   
4.1. O objeto deverá ser entregue conforme solicitação e requisição da Secretaria de Saúde,  no 
prazo de 30 (trinta) dias  após a solicitação. 
4.2. As despesas referentes à entrega ficam por conta da licitante vencedora. 
4.3. O  equipamento deverá ser entregue em  local a ser determinado pela Secretaria de Saúde, no 
Município de SAUDADE DO IGUAÇU-PR, dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste 
edital, sendo facultado eventuais diligências para verificação das entregas efetuadas.  
4.4 Se o objeto não estiver de acordo com especificações deste edital, ou não apresentarem a 
qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU. Apurada, 
em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, 
serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente. 
4.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto 
recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município 
de SAUDADE DO IGUAÇU,  através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de 
processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e 
alterações, para aplicação das penalidades. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para a execução do Contrato; 
5.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a) entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do presente Contrato; 
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital; 
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d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos  que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
5.3. A Contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços. 
 
CLAUSULA SEXTA -  DO PAGAMENTO: 
6.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação do objeto, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, discriminando de forma clara e explícita os produtos 
entregues, como as necessárias anotações de recebimento.  
6.1.2. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal deverá ser acompanhada das Certidões Negativas do 
INSS/FEDERAL e FGTS.  
6.1.3 O Município de SAUDADE DO IGUAÇU efetuará o desconto do valor relativo aos tributos, 
conforme legislação vigente.  
6.1.4.. Deverá constar na Nota Fiscal o Número da Licitação, do Contrato, e se houver, do Termo 
Aditivo. 
6.1.5. Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal. 
6.1.6 A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 25 de cada mês, após esta data, deverão 
ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mês subsequente. 
6.1.7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias: 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.42 – mobiliário geral 
Principal: 6209                                   Despesa:6404 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: xx (lote 1,2)            
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.35 – equipamento de processamento de dados 
Principal: 6209                                   Despesa:6405 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: xx (lote 31) 
 
 Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.08 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-
ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 
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Principal: 6209                                   Despesa:6406 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: xx (lote 3,4,6,8,9,10,11,12,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33) 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.34 – maquinas utensílios e equipamentos diversos 
Principal: 6209                                   Despesa:6410 
Fonte de Recurso: 800 – incentivo financeiro aquisição de equipamentos 
Valor da dotação: xx (lote 5,7,13,14,15,17,18,36 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – serviço de atenção básica em saúde 
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.34 – maquinas utensílios e equipamentos diversos 
Principal: 473                                   Despesa:6137 
Fonte de Recurso: 303 – receitas vinculadas 
Valor da dotação: xxx (lote  32,34,35) 
 
CLAUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:  
7.1. O preço previsto não será reajustado, excetuada a previsão do subitem 28.2. 
7.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, autorizam a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA -   DA RESCISÃO DO CONTRATO 
8.1 – A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindidos nos casos 
previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos: 

a)  Pelo Município de SAUDADE DO IGUAÇU, quando for por este julgado que o Contratado 
esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação 
que deu origem ao contrato ou pela não observância das normas legais; 

c)  Por relevante interesse do Município de SAUDADE DO IGUAÇU, devidamente justificado. 
d) Amigavelmente  a qualquer momento, por quaisquer das partes, desde que a parte 

interessada  na rescisão comunique por escrito a outra, com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. Tal rescisão desobrigará ambas as partes,  ao pagamento de multas ou 
indenizações.    

 
8.2.  A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver: 

a)  Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do objeto contratado. 
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b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do 
Contrato. 

c)  Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeita 
Municipal. 

8.3. O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos 
casos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
9.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item 10, será 
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos 
percentuais), sobre o valor total adjudicado, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 
2% (dois por cento) do valor contratual. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA  as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
9.3. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por 
eventuais perdas ou danos causados ao MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU. 
9.4. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PARTES INTEGRANTES  
10.1. As condições estabelecidas no Pregão Eletrônico sob nº 097/2016 e na proposta 
apresentada pela empresa ora CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 
10.2. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 
venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela 
PREFEITURA e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DO GESTOR DO CONTRATO 
11.1 – O presente contrato terá como gestor FRANCELI DE FÁTIMA DAVI, que será responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer 
circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções 
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.  

11.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 
a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
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12.1 Os licitantes devem observar 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 licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os 
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

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 do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na 
cláusula 12.3 deste contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
12.2. 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 um 
contrato financiado pelo organismo. 
12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, 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 adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

13.2. Faz parte integrante, o edital do PREGÃO ELETRONICO nº 097/2016. e a proposta de preços 
conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação 
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que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as 
presentes disposições. 

13.3. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
PREGÃO ELETRONICO  nº 097/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - SUCESSÃO E FORO 
13.1. As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema 
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, 
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo 
para Foro do mesmo a Comarca de SÃO JOAO, Estado do Paraná, não obstante qualquer 
mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um 
representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito 
permitidas. 

SAUDADE DO IGUAÇU, ______ de _______________ de 2016. 

MAURO CESAR CENCI 
PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU 

 
Assinatura da CONTRATADA   ___________________________________________  

CONTRATADA: 
                                                                                        CNPJ º : 
Testemunhas: 
_______________________________________ 
CPF nº 
_______________________________________ 
CPF nº 
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ADENDO EXPLICATIVO 

Pregão Eletrônico nº 097/2016 

Atendendo o disposto no anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 97/2016 o 

Pregoeiro informa que em que pese se tratar de licitação por tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, os proponentes devem preencher os campos no sistema LICITACOES-

E no momento de efetuar as suas propostas o valor total estimado por LOTE, pelo 

motivo do edital exigir o valor estimado por lote. 

 

Jose Roberto Bocalon - Pregoeiro 
 


