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ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.688/0001-09 

Avenida Vitória nº167 CEP 84620-000 – Cruz Machado Pr. 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

  
 
OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária para aquisição de materiais e equipamentos 
hospitalares, mobiliários, equipamentos de informática e demais, destinados para o Posto de Saúde de 
Santana e Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos, através de recursos provenientes da emenda 
parlamentar: 19670011, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16:00 do dia 11/10/2017 às 08:30 horas do dia 26/10/2017.  
 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:01 às 08:59 horas do dia 26/10/2017.  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 26/10/2017.  
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).  
 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  
 
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:  
 
No endereço https://www.bll.org.br  
 
Prefeitura Municipal, sala de Licitações, Av. Vitória, 167, Centro, Cruz Machado/PR.  
 
No sítio: www.pmcm.pr.gov.br   
 
HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 horas  
 
FONE/FAX: (0xx42)3554-1222  
 
  

Cruz Machado, 10 de Outubro de 2017. 
  
  

 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bll.org.br/
http://www.pmcm.pr.gov.br/
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PREÂMBULO 
 

O Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, CNPJ nº 76.339.688/0001-09, através da Secretaria de 
Administração, sita à Av. Vitória, 167, Centro de Cruz machado – PR, CEP: 84.620-000, torna público que está aberta 
licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pelo Decreto Municipal n. 2.162/2013, 
pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais 
legislações aplicáveis, bem como as normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação, Leis 
Complementares nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, a ser executado 
pela Comissão designada pela Portaria nº 139/2017 de 04 de maio de 2017, para atender à solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 
integrante. 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária para aquisição de materiais e equipamentos 
hospitalares, mobiliários, equipamentos de informática e demais, destinados para o Posto de Saúde de 
Santana e Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos, através de recursos provenientes da emenda 
parlamentar: 19670011, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 
TIPO: Menor Preço.  
 
CRITÉRIO de julgamento das Propostas: Menor preço por ITEM.  
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16:00 do dia 11/10/2017 às 08:30 horas do dia 26/10/2017.  
 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:01 às 08:59 horas do dia 26/10/2017.  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 26/10/2017.  
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).  
 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”  
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:  
 
Endereço: Av. Vitória, 167, Centro de Cruz machado – PR, CEP: 84.620-000  
PREGOEIRA: Vera Maria Benzak Krawczyk  
 
IMPORTANTE: A(s) empresa(s) vencedora(s) do Pregão deverão apresentar, VIA E-MAIL 
(licitacao@pmcm.pr.gov.br), imediatamente após o encerramento da disputa, os documentos comprobatórios de 
habilitação, conforme ANEXO 02. Para que se efetue o cadastro reserva, todos os participantes do Pregão 
deverão anexar o “Contrato Social ou documento equivalente”, na página da BLL, quando do cadastramento 
da proposta, em local próprio para documentos e não junto com a proposta, para não ser desclassificado 
pela identificação da mesma, assim, se por qualquer motivo não cumprir o estabelecido em edital, a 
Administração, poderá adquirir do segundo colocado e, assim sucessivamente, 
 
Obs. Esse documento só estará disponível após o encerramento da disputa do Pregão.  

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma 
Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520/02.  
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2.2. O sistema de pregão eletrônico, BLL Compras, da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil é realizado por meio 
da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.  
 
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário (a) da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, denominada 
pregoeira (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 
constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).  
 
2.4. A PREGOEIRA da Prefeitura do Município de Cruz Machado - PR, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante na página da internet da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br) 
 
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  
 
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento 
junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário para início da disputa.  
 
4. DA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no 
País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.  
 
4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 
para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.  
 
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.  
 
4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da 
administração municipal.  
 
4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações 
e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  
 
4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:  
 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente  
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 
Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04).  
 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas 
no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04A) e  
 
c) Ficha técnica descritiva, anexo 05, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade 
com os ANEXO 01 e 03, Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem 
mesmo antes do início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará 
a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido 
pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 
04.  
 

http://www.bll.org.br/
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4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 
para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço ser digitado no sistema, 
informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo 05, o seu regime 
de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.  
 
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
 
5.1. O certame será conduzido pela PREGOEIRA, 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) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
h) declarar o vencedor;  
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  
j) elaborar a ata da sessão;  
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.  
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 
 

5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 
previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 
associada. 
 
à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 
e operações no site: www.bll.org.br.  
 
5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 
associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital.  
 
5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  
 
5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.  
 
5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
5.7. 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 realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

 

PARTICIPAÇÃO 
 

http://www.bll.org.br/
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5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente encaminhamento da proposta 
de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.  
 
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;  
 
5.10. Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações 
e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.  
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a PREGOEIRA a avaliar a aceitabilidade das 
propostas.  
 
5.12. Aberta a 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.  
 
5.13. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado 
no sistema.  
 
5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  
 
5.15. As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO 
VALOR UNITÁRIO DO ITEM) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados. 
 
5.16. Fica a critério da PREGOEIRA a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.  
 
5.17. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. Decreto 5.450/05 art. 24 
parágrafo 5º.  
 
5.18. No caso de desconexão com a PREGOEIRA, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma 
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando a 
PREGOEIRA, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
 
5.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.  
 
5.20. A etapa de lances da 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 um 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). 
 
5.20.1. Face à imprevisão do 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.  
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5.21. Facultativamente, a PREGOEIRA poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a 
recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a PREGOEIRA poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  
 
5.22. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pela PREGOEIRA acerca da aceitação do lance de menor valor.  
 
5.23. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a empresa se 
enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 09, deverão enviados via e-mail da PREGOEIRA até 02 
(duas) horas após o término do Certame. (licitacao@pmcm.pr.gov.br).  
 
5.24. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou 
cópias autenticadas, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 
juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura Municipal Cruz Machado:  
 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR  
Endereço: Av. Vitória, 167, Centro de Cruz Machado – PR, CEP: 84.620-000.  
PREGOEIRA: Vera Maria Benzak Krawczyk.  
 
5.25. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 
documentação original dentro das condições dispostas no item 5.24.  
 
5.26. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas no item 12, deste Edital, podendo a PREGOEIRA convocar a empresa que apresentou a 
proposta ou o lance subsequente.  
 
5.27. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, a PREGOEIRA examinará a proposta 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 a PREGOEIRA poderá negociar com o participante para que seja 
obtido preço melhor.  
 
5.28. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a contratação.  
 
5.29. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto 
será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  
 
5.30. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a PREGOEIRA 
aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá a PREGOEIRA ainda 
negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.  
 
6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  
 
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o 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.  
 
6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as 
ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do serviço 
e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos serviços e/ou 
produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta.  
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 e 03.  
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6.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.  
 
6.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio 
da ficha técnica (anexo 05) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do 
direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.  
 
6.5. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS TÉCNICAS 
OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
 
7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO  
 
7.1. A Empresa vencedora, deverá enviar a pregoeira, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) 
após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante 
Legal da Empresa citado 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, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.24, deste 
Edital.  
 
Na proposta escrita, deverá conter:  
 
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados;  
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais; 
 
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a 
sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01 e 03, deste Edital e;  
 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.  
 
7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no 
Anexo 01.  
 
7.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor preço - Compras - 
Unitário por ITEM.  
 
7.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto 
até sua entrega no local fixado por este Edital.  
 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.  
 
8. GARANTIA  
 
8.1. Deverá ser assegurada pela vigência do contrato. 
 
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
9.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor preço - Compras - Unitário por ITEM, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 
definidas neste Edital.  
 
9.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÃO 
OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:  
 
9.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 
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empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o 
seguinte:  
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via 
“chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova 
proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, 
será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.  
 
b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.  
 
c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea “a'” 
anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito.  
 
9.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  
 
9.3. A PREGOEIRA 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 pela 
PREGOEIRA acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
9.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a PREGOEIRA examinará a proposta ou o lance 
subsequente, 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.  
 
9.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, a PREGOEIRA poderá negociar 
com a licitante para que seja obtido melhor preço.  
 
9.6. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes. 
 
10. HABILITAÇÃO  
 
10.1. Conforme ANEXO 02.  
 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
 
11.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.  
 
11.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar 
ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.  
 
11.3. A PREGOEIRA emitirá sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, procedendo aos encaminhamentos 
necessários.  
 
11.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da PREGOEIRA poderá fazê-lo, através 
do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 
juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
 
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.  
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11.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente.  
 
11.7. Os recursos contra decisões da PREGOEIRA não terão efeito suspensivo.  
 
11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
a) As Impugnações, Esclarecimentos e Os recursos deverão ser enviados em duas vias.  
 
b) Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR, no endereço: 
Av. Vitória, 167, Centro, CEP 84.620-000 setor de Licitações.  
 
c) Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 
representante legal para que possa ser anexada no processo.  
 
d) Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail (e-mail da 
PREGOEIRA indicado na pg 01 do edital) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso 
interposto e a decisão cabida à este.  
 
12. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, 
das quais destacam-se:  
 
a) advertência;  
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;  
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em 
executá-lo;  
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 
02 (dois) anos;  
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 
facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas ao processo.  
 
12.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências.  
 
12.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.  
 
12.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração.  
 
12.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 14.1, caberá recurso no prazo de 
(cinco) dias úteis, contados da intimação.  
 
12.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 14.1, caberá pedido de reconsideração no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contados da intimação.  
 
12.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade 
gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis.  
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12.6. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem causa a tumulto 
durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado e 
atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes.  
 
12.7. A não entrega dentro dos prazos definidos, injustificada e passado o prazo de tolerância desclassificará 
a fornecedora do certame. 
 
13. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
13.1. Local, prazos e forma de execução conforme descritos no ANEXO I deste Edital.  
 
13.2. O prazo de validade do processo será de 06 (seis) meses, contado a partir da data da publicação do respectivo 
Contrato. 
 
14. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO  
 
14.1. Admitido reajuste ou repactuação, Art. 16º do Decreto Municipal 1.170/2007, no termo de contrato, para 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do 
CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.  
 
15. DO CONTRATO 
 
15.1 – As condições de execução serão formalizadas pela assinatura do documento hábil entre a licitante vencedora 
e a Autoridade Superior, nos termos do art. 62 da Lei 8666/93, conforme o caso.  
 
15.2 - A licitante vencedora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do Contrato.  
 
15.3 – Todo os serviços deverão ser efetuados mediante Autorização da Secretaria Requisitante, a qual deverá ser 
feita através do documento hábil.  
 
15.4 - A(s) cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s), deverá(ão) ser anexada(s) ao processo de administração do 
fornecimento. 15.5 – A licitante vencedora fornecerá somente os objetos relacionados neste edital;  
 
15.5.1 – A Secretaria Requisitante não se responsabilizará pelo fornecimento à terceiros dos objetos contratados, 
mesmo que adquiridos por seus servidores. 
 
 
16. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO CONTRATO.  
 
16.1. O prazo de validade do contrato será de 06 (seis) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva 
Ata de Contrato.  
 
16.2. O Contrato poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações previstas no Decreto 

Municipal n° 1.170/2007. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES  
 
17.1. Entregar os produtos pelo preço contratado, segundo as necessidades e requisições da Secretaria 
Requisitante.  
 
17.2. Prestar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse da 
Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste edital.  
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17.3. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, 
observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer 
cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante.  
 
17.4. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não atenda ao 
especificado.  
 
17.5. Fornecer o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite assumir o estabelecido.  
 
17.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Secretaria 
Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.  
 
17.7. Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.  
 
17.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja 
por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.  
 
17.9. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue.  
 
17.10. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir 
a responsabilidade pela entrega do bem a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.  
 
17.11. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros 
advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.  
 
17.12. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a 
causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos 
praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria Requisitante, 
podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:  
 
a) dedução de créditos da licitante vencedora; 
 
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante;  
 
17.13. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
17.14. Responsabilizar-se pelo transporte do patrimônio até o local de execução dos produtos, bem como pelo 
transporte de entrega após a execução dos produtos.  
 
18. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
18.1. A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Anexo I deste Edital.  
 
18.2. A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pela 
Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução/fornecimento do objeto da presente licitação.  
 
18.3. Por ocasião da execução/fornecimento, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, 
o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.  
 
18.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  
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18.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de substituições, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  
 
18.4.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
 
19. DO PAGAMENTO:  
 
19.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, 
à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do 
objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica devidamente atestada pela secretaria;  
 
19.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, 
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.  
 
19.3. Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária 
e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.  
 
19.4. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
 
19.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter numero do Processo e numero do empenho.  
 
19.6. VALOR ESTIMADO A SER LICITADO  
 
19.6.1. O valor total estimado para o REGISTRO DE PREÇOS é composto na Planilha de Detalhamentos dos Itens 
(PDI) no Anexo I.  
 
19.6.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
19.6.3. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos recursos 
vinculados. 
 
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 
 
Unid.Orç. Código da Dotação Descrição da Despesa Complemento do Elemento 

04.01 

 

2.014.4.4.90.52.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE POSTOS 
E HOSPITAL DA R 

44905208000000 

04.01 

 

2.014.4.4.90.52.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE POSTOS 
E HOSPITAL DA R 

44905234000000 

04.01 

 

2.014.4.4.90.52.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE POSTOS 
E HOSPITAL DA R 

44905235000000 

04.01 

 

2.014.4.4.90.52.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE POSTOS 
E HOSPITAL DA R 

44905242000000 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. As dúvidas quanto à execução da contratação poderão ser tiradas através do telefone (42) 3554-1294, na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no horário de 08h00min as 12h00min horas e das 13h30min as 16h00min, 
com Rose ou Adriana.  
 
20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
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informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;  
 
20.3. É facultado a PREGOEIRA OFICIAL, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  
 
20.3.1. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela PREGOEIRA OFICIAL, sob pena de desclassificação/inabilitação;  
 
20.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;  
 
20.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;  
 
20.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação.  
 
20.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio;  
 
20.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;  
 
20.9. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 
fornecedor com a contratante, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação 
de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.  
 
20.10. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes. 
 
20.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, considerado aquele a que está vinculada a Administração Municipal.  
 
0.12. O Edital deste pregão encontra-se publicado na integra nos sites http://www.pmcm.pr.gov.br/, no link Portal 
Transparência e http://www.bll.org.br.  
 
20.13. A PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio na Modalidade Pregão, atenderão aos interessados no horário 
das 08:30h às 11h ou das 13h30 às 16h00, no Departamento de Licitações e Compras. Os quais podem ser 
solicitados via email em licitação@pmcm.com.br no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, ou seja, 03 (três) 
dias úteis antes do inicio da Licitação.  
 
20.14. No caso de desconexão com a pregoeira OFICIAL, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a 
PREGOEIRA OFICIAL, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
20.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de e-mail, divulgando data e hora da reabertura da sessão;  
 
21.16. Integram o presente Edital:  
 
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
ANEXO 1-A – ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS  
ANEXO 02 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  
ANEXO 03 – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR  
ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL  
ANEXO 04-A – ANEXO AO TERMO  
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ANEXO 05 – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO PARA INICIO DO PREGÃO - BLL  
ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  
ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS  
ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  
ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP  
ANEXO 10 – TERMO DE MINUTA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
 
 

Dê-se-lhe a divulgação prevista na Lei n. 10.520/02.  
E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no JORNAL O COMÉRCIO e 

afixado em local de costume da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO.  
Prefeitura de Cruz Machado, 29 de Maio de 2016. 

 
 
 
 

Prefeitura de Cruz Machado, 10 de Outubro de 2017.  
 
 
 

__________________ 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO 
 
1 - OBJETO: Lei 10.520/02, art. 3º, II.  
 
É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária para aquisição de materiais e equipamentos 
hospitalares, mobiliários, equipamentos de informática e demais, destinados para o Posto de Saúde de 
Santana e Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos, através de recursos provenientes da emenda 
parlamentar: 19670011, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 
2 - Justificativa: Lei 10.520/02, art. 3º, I e III.  
 
2.1.  A aquisição dos itens objeto desta licitação, serão destinados para o Posto de Saúde de Santana e Centro de 
Saúde Dr. Carlos Renato Passos, sendo estes necessários para o atendimento à população. Sendo ainda que estes 
itens serão adquiridos através de recursos provenientes da emenda parlamentar 19670011. 
 
3 - Valor Estimado da Contratação: Lei 10.520/02, art. 3º, III.  
 
3.1. Conforme cotações prévias realizadas, anexas ao processo licitatório, estima-se que a aquisição na importância 
de R$ 249.984,00 (Duzentos e quarenta e nove mil novecentos e oitenta quatro reais) conforme planilha de 
custo (anexo I-A).  
 
4 - Critérios de Aceitação do Objeto: Lei 10.520/02 art. 3º I  
 
4.1. Verificações da conformidade do objeto licitado.  
 
4.2. Verificação do preço ofertado de cada item conforme proposta de preço.  
 
5 – Condições de Recebimento do Objeto: Art. 73 a 76 da LGL – Lei 8.666/93.  
 
5.1. Só serão recebidos produtos que estejam de acordo com cada solicitação devendo ser observada a quantidade 
e especificação de cada item.  
 
5.2. Os materiais deverão ser entregues novos, embalados, completos, com acessórios pertinentes, manuais e em 
plenas condições de funcionamento, e de atendimento às necessidades do município. 
 
5.3.Os produtos/materiais entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas da ABNT 
e INMETRO em sua versão mais recente. Na entrega serão verificados especificações conforme descrição da Ata, os 
prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. 
 
6 - Prazo de Entrega: Art. 3º, I da Lei 10.520/02.  
 
6.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da requisição.  
 
6.1.1. Os prazos de que tratam o item 6.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 
7 - Local de Entrega Art. 3º, I da Lei 10.520/02. 
 
7.1. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações 
da Secretaria de Saúde, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 
246 – Centro, Cruz Machado – PR CEP: 84.620-000, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas,  
 
7.2. Informações sobre entrega ligar no telefone 42 – 3554-12-94, falar com Adriana. 
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 8 - Obrigações da Contratada e Contratante: Art. 3º, I da Lei 10.520/02.  
 
8.1. Incumbe à Contratante:  
 
I - acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;  
II - Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na 
proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à 
saúde; 
 III - Designar Servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, 
ou rejeitá-lo;  
IV - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;  
V - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada; VI - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis.  
 
8.2. Incumbe à(s) Contratada(s): 
 
 I - fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas 
condições contidas em sua proposta;  
II – executar as entregas nos locais determinados e dentro dos prazos estabelecidos; 
 III - prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;  
IV - cumprir a garantia se for o caso; 
V - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, formalizado por meio 
de Nota de Empenho;  
VI - manter, durante toda a execução do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, as mesmas condições 
da habilitação;  
VII - emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, 
apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;  
VIII – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões. 
 
 8.3. O contrato será gerenciado pelo Chefe do setor e pela procuradoria deste município. 
 
9 – Estratégia de Suprimento: Art. 8º II dec.3.555  
 
9.1. Os produtos serão solicitados de acordo com as necessidades deste município e serão conferidos no local 
indicado no subitem 07 deste Termo de Referência e seu recebimento será feito em duas etapas, na seguinte ordem:  
 
1ª Etapa - Recebimento Provisório: Será averiguada apenas a quantidade e a conformidade dos itens com o 
discriminado na Nota Fiscal e eventualmente apontar as irregularidades observadas;  
 
2ª Etapa - Recebimento Definitivo: Serão verificadas a qualidade, e a especificação do objeto entregue, em 
conformidade com o exigido no edital de licitação e no Termo de Referência com a proposta de preço da licitante 
vencedora. 10. Responsável pela Emissão do Termo de Referência: Lei 10.520/02, art. 3º, I e III. 
 
 
10. Responsável pela Emissão do Termo de Referência: Lei 10.520/02, art. 3º, I e III.  
 
Euclides Pasa – Prefeito Municipal. 
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ANEXO I-A 
 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ITENS (PDI) 

 
 
Item 

 

Material Descrição do Material 

 

Un.Med. Qtde do Item  Preço Unit. Máximo Preço Total 

                       1 

 
45-04-0002 AMALGAMADOR DE CÁPSULAS 

 
UN  1,000 780,0000 780,00 

2 

 
8-01-0072 APARELHO DE DVD PLAYER BIVOLT AUTOMATICO  

 
UN  1,000 130,0000 130,00 

3 

 
8-03-0126 AQUECEDOR ELETRICO PORTATIL 1200 W BIVOLT 

 
UN  1,000 150,0000 150,00 

4 

 
8-01-0231 Ar Condicionado com Filtro de carvão Ar Split Quente e Frio de 7000 BTU'S 

Incluído mão de Obra de Instalação, mão francesa/suporte da máquina externa, 
tubulação de cobre – própria para climatizadores, revestimento térmico para as 
tubulações de cobre, fiação elétrica entre as máquinas e instalação Execução da 
ligação entre os equipamentos e carga de gás de acordo com normas ABNT,  
220V/60Hz 

 
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 

                5 

 
8-03-0124 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 220v QUENTE/FRIO - MODODS DE 

OPERAÇÃO AQUECE, VENTILA, DESUMIDIFICA - CONTROLE REMOTO  
- OBS: ENTREGUE INSTALADO. 

 
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 

                6 

 
12-02-0178 ARMARIO 1,82 X 1,60 X 0,53, EM MDF BRANCO C/04 PORTAS DE CORRER 

COM 8 PRATELEIRAS  
UN  2,000 530,0000 1.060,00 

                7 

 
8-17-0427 ARMÁRIO VITRINE, CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO,COM 2 PORTAS 

E LATERAIS EM VIDRO.  
UN  1,000 800,0000 800,00 

                8 

 
5-03-0144 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS C/ CHAVE 

 
UN  3,000 430,0000 1.290,00 

9 

 
8-17-0434 AUTOCLAVE AUTOCLAVE DE DUPLA PORTA: SEPARA ÁREA ESTÉRIL DE 

 
UN  2,000 78.000,0000 156.000,00 
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NÃO ESTÉRIL. O EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM DUAS PORTAS (TIPO 
BARREIRA)., COM FECHAMENTO MANUAL POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL 
E BRAÇOS CONCÊNTRICOS COM VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL DE 
SILICONE RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. CÂMARA INTERNA: EM AÇO 
INOX AISI-316 L E ACABAMENTO JATEADO. CÂMARA EXTERNA E GERADOR 
DE VAPOR: EM AÇO INOX AISI-304 OU SUPERIOR. ISOLAMENTO TÉRMICO: 
EM LÃ DE VIDRO COM CHAPA ENVOLVENTE DE ALUMÍNIO CORRUGADO. 
SISTEMA HIDRÁULICO COM TUBULAÇÃO EM COBRE E CONEXÕES EM 
LATÃO OU MATERIAL SUPERIOR. FILTROS EM BRONZE, ELEMENTO 
FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LIQUIDO DE 
ESTAGIO ÚNICO, DIMENSIONADA A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO. 
BOMBA D' ÁGUA TIPO CENTRIFUGA UTILIZADA PARA AUMENTO DE 
PRESSÃO NA REDE, AUXILIANDO O BOMBEAMENTO D'ÁGUA PARA O 
GERADOR DE VAPOR. VÁLVULAS SOLENOIDES NORMALMENTE FECHADA 
COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, CORPO EM LATÃO FORJADO COM 
VEDAÇÃO TIPO DIAFRAGMA OU PISTÃO DE TEFLON. SISTEMA DE PURGA 
ATRAVÉS DE PURGADOR TERMOSTÁTICO E VÁLVULA SOLENOIDE 
NORMALMENTE FECHADA, CONTROLADA PELO MICROPROCESSADOR. 
PAINEL DE COMANDO, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM 
POLICARBONATO COM TECLAS DE COMANDO E INSTRUÇÕES DE USO, 
DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE DE PELO MENOS 5,5” (TOUCH SCREEN), 
MANÔMETRO, MANO VACUÔMETRO E CHAVE LIGA/DESLIGA. SEGURANÇA: 
VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ALIVIO DA PRESSÃO EXCESSIVA. 
PRESSOSTATO DE SEGURANÇA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO 
APARELHO EM CASO DE PRESSÃO EXCESSIVA. TRAVA DE SEGURANÇA NA 
PORTA, PARA IMPEDIR A ABERTURA QUANDO ESTIVER COM PRESSÃO 
ACIMA DO NÍVEL DE SEGURANÇA. SENSOR DE PORTA, PARA IMPEDIR O 
INÍCIO DA ESTERILIZAÇÃO COM A PORTA ABERTA. CONTROLE DE NÍVEL 
D'ÁGUA, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS CASO HAJA FALTA 
D'ÁGUA. FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA EM CASO DE SOBRECARGA NA 
REDE ELÉTRICA. CONTROLES E PROCESSOS CICLO OPERACIONAL 
TOTALMENTE AUTOMÁTICO E INTERRUPÇÃO NO FINAL DO PROCESSO. 
DEVERÁ DISPOR DE PELO MENOS 10 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS DE 
FÁBRICA E CAPACIDADE DE OUTROS MAIS. DISPOR DE UM CONTROLADOR 
QUE REALIZA QUALQUER CONFIGURAÇÃO DESEJADA, PERMITE ALTERAR 
TODO O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, COMO TEMPO DE PRÉ-VÁCUO, 
SECAGEM, TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, TAMBÉM 
PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE UM PONTO DE TEMPERATURA E TEMPO DE 
ESTERILIZAÇÃO EM ORDEM REGRESSIVA. GERA NÚMERO DE LOTE 
AUTOMATICAMENTE E POSSUI IMPRESSORA NO PAINEL. RECURSOS 
ADICIONAIS: O DISPLAY INDICARÁ EM SUA TELA AS SEGUINTES 
INSTRUÇÕES DE COMANDO: A) COMPLETANDO NÍVEL DE ÁGUA NO 
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GERADOR AGUARDAR, B) FECHAR AS PORTAS ANTES DE OPERAR, C) 
AQUECENDO, D) ESTERILIZANDO, E) SECANDO, F) FIM DE CICLO, O 
PROGRAMA DO MICROPROCESSADOR TAMBÉM POSSUIRÁ RECURSO 
PARA QUE NO DISPLAY SE TENHA COMO CHECAR: A) VÁLVULA E BOMBA D' 
ÁGUA, B) VÁLVULA DE ESTERILIZAÇÃO, C) RESISTÊNCIA E CONTATORA, D) 
BOMBA DE VÁCUO, E) SOLENOIDE DE ENTRADA DE AR, 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: VOLUME INTERNO ENTRE 90 E 110 LITROS, 
MEDIDAS EXTERNAS MAXIMAS DE 1000 X 1700 X 1100 MM (LxAxP) , SISTEMA 
DE OSMOSE REVERSA PARA ATENDER A DEMANDA DO EQUIPAMENTO. 
220V – 60 HZ. 
ACESSORIOS: 01 TRILHO INTERNO, 01 CARRO INTERNO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE CARGA DE 01 UE. INSTALAÇÃO INCLUSA,GARANTIA DE 1 ANO, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. 
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10 

 
8-17-0186 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL: Câmara de esterilização em aço inoxidável, 

Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com 
teclado de membrana, Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por 
microprocessador eletrônico de precisão, Eficiente secagem do material, com 
opção de ciclos extras de secagem, Desaeração e Saturação Automática, 
Despressurização e desligamento automático ao final do ciclo, Atuação 
descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica, Tubulação 
interna em cobre para alta pressão,Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e 
inox laminados, Oferece maior resistência e segurança, Gabinete em aço 
reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente, Guarnição em silicone 
vulcanizado de alta resistência, Capacidades  20 litros, Peso líquido  20 kg, 
Dimensões internas da câmara, (diâmetroxcomprimento) 250X400mm, Dimensões 
externas da autoclave, (alturaxlarguraxcomprimento) 380X450X600mm, Potência  
1000W, Pressão de trabalho  1KPA= 1Kgf/cm2 , Temperatura Até 121ºC Padrão 
O.M.S, Dispositivos de Segurança 03, Tensão 127 ou 220 V, Ciclo de Secagem De 
série, Bandejas Internas Alumínio (02) ou opcional Inox, Registro da ANVISA: 
1043081000-03 

 
UN  1,000 2.500,0000 2.500,00 

                11 

 
45-02-2180 Balança Eletrônica Antropométrica Adulto c/ Régua , Aferida e certificada pelo 

IPEM/INMETRO, Peso máximo recomendado (kg)200 Kg 
Características do visorDisplay com 5 dígitos, Voltagem110V / 220V (chaveado), 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP130x39x34cm 
 
 

 
UN  1,000 1.200,0000 1.200,00 

                12 

 
8-03-0083 BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO INOX, MODELO TRADICIONAL DE 

COLUNA INOX COM ESPESSURA DE 0,08MM, CONTA COM 2 TORNEIRAS DE 
PRESSÃO EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, UMA 
DE JATO PARA BOCA OUTRA PARA COPO, RALO SIFONADO, TAMPO EM 
AÇO INOX POLIDO, MOTO-COMPRESSOR ECONOMICO E SILENCIOSO, 
FILTRO DE AGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, 
SERVEM EM MEDIA 40 PESSOAS POR HORA, REFRIGERAÇÃO DE 07LT POR 
HORA, LARGURA MAXIMA 320MM X ALTURA MAXIMA 990MM, POTENCIA 
120W-145W, VOLTAGEM 127V 
IGUAL OU SIMILAR A MARCA LIBELL. 

 
UN  3,000 500,0000 1.500,00 

                13 

 
8-17-0433 Bisturi Eletrônico BP-150 

 
UN  1,000 2.000,0000 2.000,00 
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O Bisturi Emai BP-150 equipamento desenvolvido para ser utilizado em vários tipos 
de cirurgia. Possui circuito de corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e saída bipolar 
totalmente isolada.Controle de Potência: Suave e linear, o que permite sua 
aplicação desde micro e neuro até médias cirurgias com excelentes resultados. 
Circuito Bipolar: alta eficiência, podendo ser utilizadas 4 formas de onda e potência 
de saída, adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Check-up: 
completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, 
inclusive da variação de potência. Sinalização Audiovisual: Ao utilizar o 
equipamento. 
Acessórios 
1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 
1 Caneta padrão não autoclavável (bxa.cirurgia) 
1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 
1 Cabo de ligação da placa neutra (bxa.cirurgia) 
1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) 
1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) 
1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) 
1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm) 
1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 
1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 
1 Manual do usuário 
1 Certificado de garantia 

         14 

 
45-04-0973 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 

 
UN  1,000 2.000,0000 2.000,00 

15 

 
8-17-0428 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM HASTE 

EM INOX, APOIO PARA O BRAÇO TIPO CONCHA, COM PESO SUFICIENTE 
PARA GARANTIR ESTABILIDADE DO APOIO DE BRAÇO, E VARIAÇÃO DE 
ALTURA QUE ABRANJA A FAIXA DE 0,80M A 1,00M.  

 
UN  1,000 160,0000 160,00 

                16 

 
8-17-0227 CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy, dobrável em duplo X, apoio para 

braços escamoteável, apoio para pés removível, aro de propulsão cromado, 
assento reforçado com tiras tensouras especiais, almofada com espuma injetada, 
indicada para usuários ate 160 kg.  

 
UN  1,000 1.240,0000 1.240,00 

                17 

 
8-17-0429 cadeira de rodas pediátrica,construída em aço carbono,estrutura dobrável em 

 
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 
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x,pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon acolchoado,almofada em 
espuma injetada, roda traseira de 20’’, raiada com pneu inflável, roda dianteira de 
6’’ maciça, com garfo injetado em nylon, freios bilaterais, protetor de roupa com 
aba, apoio de pé articulável e regulável em altura, apoio de braço escamoteáveL, 
roda anti tombo, capacidade para 50 kg. 

         18 

 
5-03-4010 CADEIRA FIXA COM ESTOFADO, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM LÂMINA DE 

AÇO DE POLTRONA EMBUTIDA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO, NA COR 
PRETA. 

 
UN  6,000 80,0000 480,00 

                19 

 
5-03-4777 CADEIRA LONGARINA COM 2 LUGARES. 

 
UN  32,000 280,0000 8.960,00 

20 

 
45-04-0978 CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR. COMPLETA 

COM CABECEIRA ARTICULADA, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, EQUIPO 
ACOPLADO PNEUMÁTICO, CUBA DE PORCELANA/CERÂMICA, COM NO 
MINIMO 2 TERMINAIS, TRIPLICE SERINGA, COMANDO BASE (BOTÃO), 
REFLETOR MONOFOCAL (20.000 LUX),  

 
UN  1,000 11.500,0000 11.500,00 

                21 

 
8-17-0298 CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM HOSPITAL. COM SISTEMA DE 3 

GAVETAS PARA ACONDICIONAR E PROTEGER MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS TAREFAS DE LIMPEZA. SUAS 3 GAVETAS, 
VEM COM 3 CARACTERISTICAS DIFERENTES. 1 GAVETA COM DIVISÓRIA 
INTERNA QUE SEPARA A MESMA NO MEIO: 2 GAVETA COM TAMPA SÓLIDA 
PARA TRANSPORTAR PANOS UMEDECIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS COM 
ODOR OU FRAGRÂNCIAS FORTES QUE NÃO DEVEM SER SENTIDAS NOS 
AMBIENTES PELOS QUAIS O CARRO TRANSITA: 3 GAVETA COM TAMPA 
PERFURADA 50% PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO DOS MATERIAIS ALI 
ACONDICIONADOS. O CARRO VEM COM SISTEMA DE MOP PARA LIQUIDOS ( 
SISTEMA 2 ÁGUAS), COMPOSTO POR 2 BALDES E 1 ESPREMEDOR. 4 
BALDES PARA SEPARAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DIVERSOS.  

 
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 

                22 

 
45-02-2686 - Carro para curativo com balde e bacia, com armação tubular em aço inóx, tampo 

e prateleira em chapa de aço inóx, varanda lateral em toda a volta, pés com 
rodízios giratórios com 2" de diâmetro. 
Acompanha balde e bacia em aço inoxidável. 
Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura. 

 
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 

                23 

 
8-03-0152 centrífuga laboratorial digital de bancada, velocidade variável de 1000 a 3400 RPM 

- Capacidade para 4 Tubos de 50 mL , Rotor para 4 Tubos de 50 mL, com timer de 
até 60 minutos, 110 V  

 
UN  1,000 2.250,0000 2.250,00 

                24 

 
27-21-6574 Compressor de ar odontológico 

 
UN  1,000 2.000,0000 2.000,00 
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• Ideal para uso externo 
• Isento de óleo 
• Fabricado em ferro fundido 
 
• Informações Técnicas: 
- Monofásico 
- Tensão: 220 V 60 Hz 
- Deslocamento teórico: 8,4 pés³/min - 237 L/min.  
- Volume do reservatório: 30 litros  
- Potência do motor: 1 hp - 0,75 kW  
- Pressão máxima: 120 lbf/pol² / 8,3 bar  
- Pressão mínima: 80 lbf/pol² / 5,5 bar 
- Numero de estágios:   1  
- Numero de pistões:  2 em V 
 
(características minimas podendo ser superior, similar ou identico) 
- Marca modelo referência: PRESSURE-OP8430VM  

         25 

 
8-07-0098 COMPUTADOR CORE i3, COMPLETO 

 
UN  2,000 2.000,0000 4.000,00 



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222  

Cruz Machado - Pr 

 

24 

       

CONFIGURAÇÕES: 
Computador com processador de quatro 
núcleos, quatro threads, fabricado com tecnologia de 
litografia de 22 nm e que trabalha internamente a no 
mínimo 3,0 GHz, 6 MB de cachê, controlador de 
memória DDR3 1333/1600 integrado, controlador 
gráfico integrado; 
- Placa mãe com o mínimo de: Arquitetura de memória 
“Dual channel”; slots de expansão 1 PCIe 
x16, 1 PCIe X1; VGA de memória compartilhada 
1Gb; armazenamento 4xSATA 3 Gb/s e 2x 
SATA 6 Gb/s; 10 portas USB, destas 10 sendo 06 no 
painel traseiro; rede 10/100/1000; painel traseiro 
com 1 D-Sub, 1 HDMI e 1 DVI, 1PS/2 para teclado 
e ou mouse, 1 porta RJ45, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0, e 
3 AudioJacks; Painel interno com 1 porta para conector 
COM e 01 porta para conector paralelo. 
- HD de 500 ou superior sata 6 Gb/s; 
- Memória DDR3 com frequência de 1600 MHz e 
dois módulos idênticos de 4 GB totalizando 8 GB de 
capacidade; 
- Gravador de DVD sata2; 
- Kit gabinete preto com 4 baias; 
- Fonte bivolt, com correção de fator de potencia 
ativo e no mínimo 230 wats reais; 
- Sistema operacional original, Microsoft Windows 
7 Professional BR 64 bits, instalado, com mídia 
original; 
- Mouse com resolução de 800 dpi e porta de conexão 
com o computador USB; 
- Teclado com porta de conexão com o computador 
PS2, apoio de pulso em gel e teclado em alto revelo 
que não apagam com o tempo; 
- Caixas de som USB; 
- Cabo de energia elétrica; 
- Base para Mouse (mouse pad) ergonômico com 
apoio de punho, proteção antimicrobial e base emborrachada; 
-Monitor LED, 20 pol., ou superior; conexão com 
microcomputador do tipo  VGA, inclinável (- 
5º ~ +15º), fonte bivolt interna. Deverá ser fornecido junto 
com o monitor LED: cabo para conexão com microcomputador 
do tipo VGA; Manuais; cabo de 
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alimentação de energia elétrica; 
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26 

 
45-02-2382 Conjunto de aparelho de pressão e Estetoscópio infantil,  Características mínimas: 

Esfigmomanômetro resistente á quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil 
e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito. Braçadeira com 
fechamento em velcro. Manômetro com giro de 360º moldado em liga termoplástica 
com anel amortecedor removível. Deverá atender as normas AAMI OU GAMMA. 
Possuir certificação de aferição individual e laudo do IPEM Inmetro. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 1 anos e para calibração e materiais por 
período de 5 anos após a data de compra. Deverá acompanhar os seguintes 
acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para 
acondicionamento e manual de instruções em português. Estetoscópio adulto, 
fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência 
girando o lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto 
do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Deverá vir 
sobressalente, um par de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia 
mínima de 1 ano comprovada através do manual do produto. A empresa licitante 
deverá apresentar juntamente com a proposta carta de assistência técnica 
autorizada, dizendo que a mesma está autorizada a executar os serviços de 
instalação, treinamento, assistência técnica e de que se compromete com a 
reposição de peças e acessórios originais de fábrica, emitida pelo fabricante ou 
importador dos produtos ofertados, endereçada especificamente ao referido 
processo licitatório. Deverá anexar os manuais conforme ANVISA para análise e 
atendimento dos produtos. 

 
UN  1,000 85,0000 85,00 

                27 

 
8-17-0349 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

 
UN  1,000 6.000,0000 6.000,00 

28 

 
45-04-0972 DESTILADOR DE ÁGUA 110 V, CAPACIDADE MINIMA 2 LITROS/ HORA. 

 
UN  1,000 870,0000 870,00 

29 

 
8-17-0431 Eletrocardiógrafo 3 Canais, 12 Derivações e Display LCD EX-03 . 

 
UN  1,000 5.600,0000 5.600,00 



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222  

Cruz Machado - Pr 

 

27 

       

O eletrocardiógrafo EMAI modelo EX-03 incorpora a mais avançada tecnologia em 
representação gráfica onde as curvas e os dados são processados através de um 
sofisticado tratamento de imagens realçando assim a sua apresentação. 
Fornece registros impressos de alta qualidade atendendo às necessidades dos 
mais exigentes profissionais da área em apoio a um perfeito diagnóstico. 
Indispensável em consultórios, clínicas e hospitais para uma precisa interpretação 
e análise do eletrocardiograma do paciente. 
ECG 
Detecção da onda “R”, por software inteligente 
Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo 
Cabo de ECG: 10 vias 
Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6 
Faixa de medição: 30 a 300 BPM 
Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior) 
Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz 
Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm 
Detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no display 
Retorno após desfibrilação: menor 9 seg. 
 ACESSÓRIOS 
1 Cabo de paciente 10 vias (tipo pino)-Ref.CP-10 
4 Eletrodos Clip adulto 
6 Eletrodos de sucção adulto 
1 Tubo de pasta para ECG 
1 Rolo de papel termosensível 80mmx30m 
1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m) 
1 Manual do usuário 
1 Certificado de garantia 
ALARMES 
Alarme em mensagem visual de eletrodo solto e bateria fraca 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS  
Display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul 
Ajuste de ganho de ½, 1 e 2 mV/cm 
Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s 
Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria 
Dados de impressão: 12 derivações de ECG, sinal de calibração 1mV/10mm, 
frequência cardíaca, sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro 
Modo Manual: Registro livre de cada derivação 
Modo Automático: Registra 4 segundos de cada uma das 12 derivações 
pressionando-se apenas uma única tecla 
Mensagens diversas inclusive eletrodo solto 
Filtros Digitais 
Filtro Notch de 60 Hertz 

         



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222  

Cruz Machado - Pr 

 

28 

Aquisição simultânea das 12 derivações 
Registra as arritmias no mesmo instante em todas as derivações 
ALIMENTAÇÃO 
Rede elétrica: 110 a 230Vac - 50/60Hz 
Adequada para a conexão à rede elétrica CISPR11 
Bateria interna: 12Vdc/1,3AH 
Entrada de bateria externa 12Vdc (opcional) 
DIMENSÕES 
Altura ...................................6,6cm 
Largura ...............................33,0cm 
Profundidade .....................22,5cm 
Peso ....................................2,3 Kg 
CONDIÇÃO AMBIENTAL  
Temperatura de operação: 5 a 40°C 
Umidade relativa: 40 a 75% (operação) 30 a 75% (armazenamento) 
Reg. na ANVISA n° 80052640019 
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30 

 
45-04-0977 Equipo Cart Odontológico. Estrutura em aço tubular – estabilidade e total liberdade 

de movimentos. Mesa ampla com opções para 3, 4 ou 5 terminais. Bandeja de aço 
inox – puxador removível e autoclavável – facilidade para movimentação e 
desinfecção – seringa Tríplice incorporada ao equipo. 

 
UN  1,000 1.900,0000 1.900,00 

                31 

 
45-02-0059 ESFIGMANOMETRO C/FECHO METAL ADULTO 

 
UN  3,000 100,0000 300,00 

32 

 
5-03-0206 Estante de aço. Altura: 2,50 m; Largura: 0,92 cm; Profundidade: 0,60 cm; 

Quantidade de Prateleiras: 08; Prateleiras: Chapa #22 / 0,75 mm; Colunas: Chapa 
#16 - L3 50 x 30 Furo Oblongo; Sustentação: 110 kg por plano; Planos reguláveis: 
Sim; Estrutura desmontável: Sim; Parafusos: Sextavado com porca UNC ¼" X ½"; 
Pintura: Epóxi Pó 
Cor: Cinza;  

 
UN  1,000 280,0000 280,00 

                33 

 
5-12-0040 FOCO DE LUZ PARA EXAMES CLINICOS, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL 

 
UN  1,000 350,0000 350,00 

34 

 
8-03-0045 GELADEIRA DE GELO SECO 280LT 110V 

 
UN  2,000 950,0000 1.900,00 

35 

 
2-04-0372 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, SCANNER E FAX. 

TECNOLOGIA LASER, MEMÓRIA 64MB, RESOLUCAO DE IMPRESSÃO 600 X 
600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200, RESOLUÇÃO DE CÓPIA 
600X600, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 18 PPM, CAPACIDADE DA BANDEJA 
150 PÁGINAS, FAX 33.6 KBPS.  

 
UN  1,000 1.400,0000 1.400,00 

                36 

 
2-04-0335 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355, com tanque de tinta imbutido de 

fábrica, sistema wi-fi integrado, na cor preta.  
UN  1,000 1.000,0000 1.000,00 

                37 

 
5-03-4000 LEITOR CÓDIGO DE BARRAS Geral Fonte de luz Diodo de luz visível 650 nm + 10 

nm Potência do Laser 0,96 mW (pico) Profundidade de campo 0 a 203 mm para 
códigos de barras de 13 mils Largura de campo 64 mm na face e 249 mm a 203 
mm de distância Velocidade de varredura 72 + 2 varreduras por segundo Padrão 
de varredura Uma linha Barra mínima de leitura 5 mils Ativação por infravermelho 
Longa distância: 0 a 279 

 
UN  2,000 350,0000 700,00 

                38 

 
13-04-5422 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVIVEL 12 LITROS 

 
UN  2,000 110,0000 220,00 

39 

 
8-17-0426 MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA 

AÇO INOXIDÁVEL, RATANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/4 RODIZIOS 
DE 2.  

 
UN  1,000 239,0000 239,00 

                40 

 
12-05-0339 MESA DE ESCRITORIO EM MDF 1,30 X 0,75 X 0,60 M COM QUATRO 

GAVETAS, DE 0,40 X 0,15 METRO, NA COR BRANCA.  
UN  2,000 230,0000 460,00 

                41 

 
8-17-0432 MESA GINECOLÓGICA LUXAL STANDART COM CUBA 

 
UN  1,000 1.070,0000 1.070,00 
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Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão) posui 
assento e encosto em espuma densidade 28 revestido em corino, com 1 porta e 1 
gaveta, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de 
aço com pintura epoxi . Acompanha 1 escada com dois degraus com piso de 
borracha. 
Dimensões externas aproximadas 1,20 m comp. x 0,60 m larg. x 0,80 m alt. 
Peso 40 Kg  

         42 

 
12-05-0409 MESA PARA COMPUTADOR EM MDF,COR BRANCA, 1,83 X 0,60 X 0,72,COM 

SUPORTE PARA CPU,TECLADO, IMPRESSORA, DIVISÕES 3 A 4 GAVETAS.  
UN  1,000 500,0000 500,00 

                43 

 
2-04-0205 NOBREAK 1400 VA 740W COM 2 BATERIAS DE 7 AH SELADA CAPACIDADE 

 
UN  2,000 700,0000 1.400,00 
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DE 4 MICROS Tensão de entrada nominal 120V/220V Automático, Faixa Tensão 
de entrada 95V - 245V, Frequência de entrada 47Hz - 63Hz (Grupo Gerador), 
Subtensão 95V/180V, Sobretensão 140V/245V, Potência de saída nominal 
contínua 1400VA/700W, Potência de pico nominal 840W, Tensão de saída nominal 
120V (220V configurável através de jumper interno), Faixa de saída em modo 
inversor 120V +-5%, Frequência de saída em modo inversor 60Hz com precisão 
melhor que 10, Tempo de acionamento do inversor <0,8ms, Forma-de-onda em 
modo inversor Semi-senoidal, Tipo da bateria Selada VRLA , chumbo-ácida, livre 
de manutenção, Quantidade 2 x 7Ah, Tempo de recarga da bateria 10h após 90 % 
descarga, Vida útil da bateria entre 2 e 5 anos conforme numero de ciclos de 
descarga e da temperatura ambiente, Dimensões (C x A x L) 361 x 185 x 112 [mm], 
Peso aproximado 15,35 kg, Temperatura de operação 0ºC a 40ºC, Umidade 
relativa0 a 95% sem condensação, Comp. do cabo AC 1,5m, Tensão de operação 
da bateria 24V, Rendimento a plena carga em rede >=95%, Rendimento a plena 
carga em bateria >=75% ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Autonomia e capacidade 
de alimentação do nobreak podem variar significativamente dependendo das 
configurações do micro e consumo das cargas, bem como condições de uso e do 
tempo de vida da bateria, do número de ciclos de carga e da temperatura ambiente. 
AUTONOMIA TÍPICA VISUAIS:  Ausência de rede e percentual de carga em modo 
inversor, Subtensão ou sobretensão da rede elétrica, Ausência ou carga mínima na 
saída do nobreak, Bateria descarregada ou com nível mínimo de capacidade, 
Potência excessiva na saída do nobreak, Desligamento por sobretensão na saída, 
Indicação de necessidade de troca de bateria, Sobrecarga ou curto-circuito na 
saída, Proteção contra sobrecarga e curto circuito (inversor), Proteção contra 
sobretensão e subtensão de rede Proteção contra surtos de tensão entre o fase e o 
neutro AUDITIVAS: Bip intermitente para indicar potência excessiva na saída do 
nobreak, Bip sonoro crescente para indicar nível de queda da tensão de bateria em 
modo inversor, Presença de rede e condição de carga ou bateria carregada 
preferencialmente marca NHS  

         44 

 
2-04-0136 NOTEBOOK 15,5" -  4GB, CORE i3. HD 1TB, WINDOWS 10 - TECLADO ABNT 

COMUM  
UN  2,000 2.200,0000 4.400,00 

                45 

 
8-17-0083 OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MINIMO  DE 3 ABERTURAS E 

19 LENTES.  
UN  1,000 750,0000 750,00 

                46 

 
8-17-0034 OTOSCÓPIO com 05 especulos e estojo, cabo em metal  cromado para uso com 

 
UN  1,000 380,0000 380,00 
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02 pilhas médias  e regulagem de intensidade de luz, com cabeçote em metal 
cromado. Contém 05 especulos  de diferentes medidas, capa anti- derrapante para 
melhor empunhadura . Acondicionado em bolsa própria  de curvin, Procedência 
Nacional. Especulos n.º 1(3,5mm) n.º 2 (4,5 mm) n.º 3(6,0) n.º 4( 7,0) n.º 5(10,5 
00). 

         47 

 
8-17-0238 SELADORA PARA GRAU CIRURGICO; - Acionamento pedal - Barramento de 

solda de 330 mm - Largura de solda de 12.7 mm, MÁQUINA ESPECÍFICA 
SOMENTE PARA FECHAR PAPEL GRAU CIRURGICO;Processamento: 01 seg. - 
Volt. 220/110 V. - Pintura eletrostática branca  - Controle temperatura através de 
pirômetro analógico- Garantia 01 ano- Controle eletrônico do tempo de selagem 
com alarme sonoro; 

 
UN  2,000 3.200,0000 6.400,00 

                48 

 
10-01-9543 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL 

 
UN  1,000 2.380,0000 2.380,00 

49 

 
5-03-1495 TELA RETRATIL - PARA APRESENTAÇÕES DATA SHOW 

Tensionada verticalmente; 
enrolamento automático através de sistema de molas; 
Com estojo metálico e pintura eletrostática, na cor branca; 
Rolo da tela em tubo de alumínio. 
Suporte de fixação do rolo no estojo com buchas de latão; 
Com fixação no teto ou parede; 
Sistema de parada multi-point (parada em qualquer ponto do desenrolar da tela); 
Tamanho: minimo 100" Polegadas 
Dimensões minimas 
Largura: 2,03 Metros - Altura: 1,52 Metros 

 
UN  1,000 600,0000 600,00 

                50 

 
2-01-0014 TELEVISOR LCD 42'', CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI E PORTA USB. 

 
UN  2,000 1.600,0000 3.200,00 

51 

 
45-04-0974 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL, POSSUI JATO DE BICARBONATO 

INTEGRADO,COM CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.  
UN  1,000 2.300,0000 2.300,00 

                52 

 
2-04-0373  Webcam Logitech C920 FullHD 1080p(960-000764) 

 
UN  1,000 300,0000 300,00 
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Descrição do Produto 
Resolução de vídeo: Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) 
Microfone: Sim 
Interface: USB 2.0 
Informações Adicionais: 
- Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais 
recente do Skype para Windows*,  
- Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há 
suporte,  
- Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema 
recomendado**, 

         

                 

TOTAL DO 
PROCESSO: 

249.984,00 



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222  

Cruz Machado - Pr 

 

34 

ANEXO 02 
 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
1 - DA HABILITAÇÃO  
 
1.1 A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar após o encerramento da disputa, com o prazo máximo 
02 (duas) horas após o fim do certame, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que 
tais documentos deverão ser encaminhados digitalizados via e-mail: licitacao@pmcm.pr.gov.br, com posterior 
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não 
autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte da pregoeira ou através de exemplares 
publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para:  
 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado, na Av. Vitória, 167, Centro de Cruz Machado – PR CEP: 84.620-000, aos 
cuidados da Comissão de Licitação.  
 
Prazo Máximo: de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.  
 
1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
1.2.1 Habilitação Jurídica  
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  
 
1.2.2. Regularidade Fiscal  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuições Sociais;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;  
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
 
d)1. Caso a CND Municipal exija o comprovante de pagamento ou revalidação da mesma, este deverá acompanhar a 
CND;  
 
e) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de 
Débitos – CND);  
 
f) Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF);  
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei nº 12.440/11.  
 
OBS. O item “e” poderá ser substituído por documento da alínea “b” se o mesmo identificar em seu conteúdo “Esta 
certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB 
e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.” 
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h) A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 
147/2014, de 07/08/2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (Anexo 09), acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante.  
 
1.2.2.1. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:  
 
a) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos 
do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 06;  
 
b) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), 
conforme modelo do Anexo 08;  
 
c) Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento, conforme modelo do anexo 07; 
 
1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira  
 
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida com 
a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação.  
 
1.2.4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
 
1.2.4.1. Alvará de funcionamento atualizado, expedido pela Prefeitura da sede da proponente;  
 
1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pela 
pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel 
termo-sensível (Fac-simile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.  
 
1.4. A pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.  
 
1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob 
qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.  
 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo 
referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à 
matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes 
à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.  
 
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de 
validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida 
para o recebimento das propostas.  
 
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 03 
 

 
MODELO DE PROPOSTA (PARA REALINHAMENTO) 

 
 
Edital de Pregão Eletrônico Nº xxx/2017  
Processo n° /2017  
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
Empresa: ____________________________________________________________________  
CNPJ: ___________________________ Inscrição Estadual: ____________________________  
Endereço: ____________________________________________________________________  
Fone: _______________ Fax: ________________ E-mail: _____________________________  
Banco nº: ____________ Agência nº: _____________ Conta-corrente nº: _________________  
Representante e Cargo __________________________________________________________  
Carteira de Identidade: _______________________ CPF nº : ____________________________  
 
IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:  
 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.  
PROPOSTA: R$ (Por extenso)  
 
CONDIÇÕES GERAIS  
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
 
PRAZO DE GARANTIA  
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do 
objeto pela Contratante.  
 
DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os tributos e 
encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital de 
Pregão Eletrônico Nº xxx/2017  
 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.  
 
Condições de pagamentos:_____ (dias).  
Local e data: ____/____/________  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________  
Nome Completo do Representante Legal e Qualificação na Empresa 
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ANEXO 04 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 

BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Nome: (Razão Social) 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição Estadual: RG: 

Telefone Comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante Legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.  
 
2. São responsabilidades do Licitante:  
 
I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar;  
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação 
nas licitações em que for vencedor;  
III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;  

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e  

V. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.  
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de 
utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de 
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.  
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à 
sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim 
específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico 
de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:  
 
I. Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;  
II. Apresentar lance de preço;  
III. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela pregoeira;  
IV. Solicitar informações via sistema eletrônico;  
V. Interpor recursos contra atos da pregoeira;  
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VI. Apresentar e retirar documentos;  
VII. Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

VIIIi. Assinar documentos relativos às propostas;  
IX. Emitir e firmar o fechamento da operação; e  
X. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá 
ser substabelecido. 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de 
vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  
 
Local e data:  
 
 
 
Assinatura:_____________________________________________________________  
(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 4-A 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações  
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores: 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 

O Licitante reconhece que:  
 
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu 
titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido;  
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu 
titular ou do Licitante;  
III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 
Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e  
IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e  
V. O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção 
de Credito e no SERASA.  
 
 
Local e data:  
 
Responsável:_____________________________________________________________________  
 
Assinatura:_______________________________________________________________________  
 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 05 
 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  
 

Órgão comprador:  
 

Marca do produto:  
 

Especificações 

N. Item  Descritivo  Unid.  Quant.  Marca  Preço Un.  Preço Total  

       

       

       

                                                                                                                               Valor Global   

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):  
 

Prazo de Garantia  
 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
 

Declaramos para os devidos fins que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/06 e 147/14.  
 
Sim ( ) ou Não ( ).  
 

Data:  
 

 

 

OBSERVAÇÃO: POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
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ANEXO 06 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por intermédio 
do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF 
nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, 
especificando:  
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;  
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, quer por outro 
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada 
pela Lei Federal nº 8.883/94.  
 
E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, 
e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
...............................................  
(local e data)  
 
 
............................................................  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)  

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 104/2017 
PROCESSO nº. 224/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222  

Cruz Machado - Pr 

 

42 

ANEXO 07 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., sediada na 
............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) ….............................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF nº …................, 
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital 
do Pregão Eletrônico n° 0xx/2017, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências 
constantes do Edital e seus anexos.  
 
 
...............................................  
(local e data)  
 
 
 
............................................................  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)  

 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO 08 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 
…....................................................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
 
...............................................  
(local e data)  
 
 
 
 
............................................................  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)  
 
 
 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO 09 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 
 

 
A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº ....................................., 
inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como .......................................................... (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 1.374/2012 
e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.  
 
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no 
art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
 
...............................................  
(local e data)  
 
 
 
............................................................  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)  
 
 
 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO 10 
 

 
MINUTA CONTRATO 

(não preencher) 
 

CONTRATO Nº --/20-- 

PROCESSO N° --/20--  

REF: -- N ° --/20-- 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, sito à Avenida Vitória 167, neste ato representada por seu Prefeito Municipal em exercício Senhor Euclides 
Pasa, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 353.180.319-00 e RG 2.263.701, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e 
 
CONTRATADA: EMPRESA X, com sede na cidade de -- /PR situada na Endereço, N° --, Bairro --, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº --, neste ato denominada simplesmente "Contratada", na presença das testemunhas no final 

assinadas, pelas partes contratantes, ficou acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei 

n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da --  N° -

-/20-- e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

(ESPECIFICAR OBJETO) 

 (PLANILHA DE MATERIAIS) 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 

Pela prestação dos serviços, objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado é 

de R$ -- (--) 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor 
competente. 
 
3.2 - O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra qualquer banco 
indicado a proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de 

produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;  
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4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que 

poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;  

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;  

5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA. 

 5.3 - Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do 

Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.  

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada ao fornecedor 

Contratado e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.  

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO  

O presente contrato tem vigência pelo prazo de -- (--) meses, a partir de --, podendo ser prorrogado, mediante 

manifestação expressa das partes. 

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE 

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 

processo n.º 0--/20-- e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS 

 Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for 

especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou 

descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando 

mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento 

integral de tal obrigação. 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO  

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes 

penalidades:  

a) Advertência;  

b) Rescisão contratual ou multa referente a 10% (dez por cento) da Autorização de fornecimento em aberto;  

c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.  

9.2 – Além do previsto no subitem 

9.3 - a rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou 

estado de insolvência de quaisquer das partes. 

9.4 – O contrato poderá ser resilido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e escrito com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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10.1 - Integram este Contrato, o edital da -- nº 0--/20--, seus anexos e a proposta da sociedade empresária 
contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 

 
10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94 e 
nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses 

decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

Cruz Machado, -- de -- de 20--.  

 

_________________________________ 

EUCLIDES PASA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CONTRATANTE 

                        

                                                            _________________________________ 

 

-- 

CNPJ: -- 

CONTRATADA 

T E S T E M U N H A S: 
 
 
 
 NOME:     _____________________                   NOME:       _____________________ 
 
 CPF:         ____________________                     CPF:          _____________________ 


