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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSO N° 08.00120-00/2015

EDITAL Nº 002/2016

OBJETO:  Aquisição de  Equipamentos, Materiais e Mobiliários para a UPA de Jaci
Paraná, no intuito de ampliar a RUE – Rede de Urgência e Emergência, visando atender às
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme  especificações
técnicas,  unidades  e quantidades  definidas nos  Anexos I e II deste Edital,  os quais
deverão ser  minuciosamente observados pelos licitantes  quando da elaboração de suas
propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/01/2016 às 10:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/01/2016 às 11:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/01/2016 às 11:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 29/01/2016 às 10:00  horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília /DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Telefones: (0xx69) 3901-2950
E – mail:c  pl  equipe1  @  hotmail.com
Endereço: Secretaria de Municipal de Saúde – SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Saúde – CPL-SAÚDE/SEMUSA
Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820-116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br– Acesso Identificado.

O EDITAL completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL,  por  meio magnético,
mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, em dias úteis, de segunda a quinta-
feira das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00 às 14:00
horas  no  endereço  acima,  ou  ainda  pelo  endereço  eletrônico
(http://www.portovelho.ro.gov.br).  Quaisquer  dúvidas  contatar  pelo  telefone  (0xx69)
3901–2950 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 14 de Janeiro de 2016.

 
ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA

Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSO N° 08.00120-00/2015

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO vem por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação nº 005/2015/CPL-SAÚDE/GAB/SEMUSA de 27/10/2015, publicado no
Diário  Oficial  do  Município  nº  5.078  de  27/10/2015,  tornar  público  para
conhecimento  dos  interessados  que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  PREGÃO,  na
forma ELETRÔNICA, do tipo  MENOR PREÇO POR LOTE, visando atender à  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, a qual será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho  de  2002, pelo  Decreto  Municipal  nº  10.300  de  17/02/2006,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (com suas
posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas
regulamentares  estabelecidas  neste  ato  convocatório,  cujas  propostas  deverão  ser
entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1 – DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1 –  Aquisição  de  Equipamentos,  Materiais  e  Mobiliários  para  a  UPA  de  Jaci
Paraná, no intuito de ampliar a RUE – Rede de Urgência e Emergência, visando atender às
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme  especificações
técnicas,  unidades  e quantidades  definidas nos  Anexos I e II deste Edital, os  quais
deverão ser  minuciosamente observados pelos licitantes  quando da elaboração de suas
propostas.

1.2 – INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/01/2016 às 10:00 horas.

1.3 – LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/01/2016 às 11:00 horas.

1.4  – ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/01/2016 às 11:00 horas.

1.5 – DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 29/01/2016 às 10:00  horas.

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

1.7 – Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA;
b) Anexo II: TERMO DE REFERENCIA; DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS (ANEXO I); MODELO
DOS UNIFORMES (ANEXO II); 
c) Anexo III: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
d) Anexo IV: DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;
e) Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS 
RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES;

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
que  promova  a  comunicação  pela  INTERNET,  mediante  condições  de  segurança,
utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.
A partir  do horário previsto neste  Edital, a sessão pública na Internet será aberta por
comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
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2.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal  de Saúde do
Município  de  Porto  Velho  –  SEMUSA,  designado  Pregoeiro, mediante  a  inserção  e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante
da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, no endereço, www.licitacoes-e.com.br, opção
“acesso identificado”.

2.3  –  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  em epígrafe
deverão ser enviados ao pregoeiro até três (3) dias úteis anteriores a data fixada para
abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, pelo e-mail
c  pl  equipe1  @  hotmail.com;

2.4 – As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

2.5  –  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites  previstos  para
recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e  horário  para
abertura da sessão e início da disputa.

2.6 – Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por
meio magnético, na Secretaria de Municipal  de Saúde – SEMUSA, na sala da Comissão
Permanente de Licitações da Saúde – CPL, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, nº
1146 – Bairro Nova Porto Velho – CEP:  76.820–116 Porto Velho – RO, em dias úteis de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas ou no site do Banco do
Brasil SA, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou ainda no site da Prefeitura do
Município de Porto Velho-RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br.

3 – DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da
Dotação Orçamentária, Programa de Trabalho e Elemento de Despesas detalhados a seguir:

Projeto Atividade:  08.31.10.302.261.2.279 - Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar
para as Unidades de Urgência e Emergência 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Material Permanente

Fonte de Recurso: 01.07 -  Recursos do SUS

3.2 – O valor estimado para a aquisição é de  R$ 763.838,50 (Setecentos e sessenta e
três mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderá participar  desta  licitação,  toda e  qualquer  firma individual  ou sociedade,
regularmente  estabelecida  no País,  que  esteja  credenciada  no  Sistema de  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que  atenderem  a  todas  as  exigências
contidas neste Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.

4.2 – A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que os
licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente cadastrados junto ao
provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S A, através do portal de licitações no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo de
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 
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4.3 – Por se tratar de objeto comum não poderão participar desta licitação, empresas que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;

b)  estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras  penalidades
impostas por  qualquer órgão da Prefeitura Municipal  de Porto Velho-RO motivada pelas
hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;

c) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;

d) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.

e) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4  – Todos  os  documentos  a  serem  entregues  deverão  ser  impressos  por  qualquer
processo, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente,
e deverão ainda ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas exclusivamente
por  Tabelião  de  Notas,  ou  ainda,  certificados  por  servidor  pertencente  à  Comissão
Permanente de Licitações – CPL-SAÚDE/SEMUSA, mediante apresentação e conferência dos
originais.

5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME

5.1.1 –  O certame será conduzido pelo  Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

I – Coordenar o processo licitatório;
II – Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo
setor responsável pela sua elaboração;
III – Conduzir a sessão pública na internet;
IV  –  Verificar  a  conformidade  da  proposta  com  os  requisitos  estabelecidos  neste
instrumento convocatório;
V – Dirigir a etapa de lances;
VI – Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII – Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII – Indicar o vencedor do certame;
IX – Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X – Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI  –  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

5.2 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

5.2.1  –  Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  os  interessados  em  participar  do  Pregão
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto
às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

5.2.2 –  A  informação  dos  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial  do  site
www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".

5.2.3 – A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil
e  poderão  ser  utilizadas  em qualquer  pregão  eletrônico,  salvo  quando  canceladas  por
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solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Banco  do  Brasil,  provedor  do  sistema,
devidamente justificado.

5.2.4 – 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
Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  –  RO,  a  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.5 –  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.

5.3 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

5.3.1 –  A participação no certame se dará por  meio da digitação da senha pessoal  e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site  www.licitacoes-e.com.br,
opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

5.3.2 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas
neste Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e
que sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

5.3.3 – As empresas participantes do procedimento licitatório quando da declaração no
sistema de que cumprem todos os requisitos de habilitação do edital,  automaticamente
estará, declarando ainda o atendimento aos Anexos III, IV e V (Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo e Declaração
Quanto ao Cumprimento as Normas Relativas ao Trabalho de Menores) deste Edital.

5.3.4 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados;

5.3.5 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

5.3.6 –  Caberá  à  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a
Sessão Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

6 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

6.1  –  A partir  do  horário  previsto  no  sistema,  terá  início  à  sessão  pública  do  Pregão
Eletrônico via internet, com a divulgação das propostas de preços recebidas, que deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus
anexos, e deverão consignar os dados elencados nos  subitens 7.2.1 a 7.2.6, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

6.2 – Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes 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.

6.3 – Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. – Fone (69) 3901-2941

5

http://www.licitacoes-e.com.br/


Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

6.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5  –  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.

6.6 – 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 de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

6.7  –  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

6.8 – 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 do Pregoeiro acerca
da aceitação do lance de menor valor.

6.9 –  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o  Pregoeiro poderá
encaminhar  pelo  sistema eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha  apresentado
lance  mais  vantajoso,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  observando o critério  de
julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6.10 –  Após a fase de lances e/ou negociação, se houver, a licitante vencedora deverá
readequar os preços unitário e total dos itens que compõem os lotes, salientando que serão
desclassificadas as propostas que ofertarem preços totais ou unitários superiores ao preço
de mercado atestado pela Administração.

7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 – DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA:

7.1.1 – Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do licitações-e até a
data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital. 

7.1.2 –  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a  “Descrição
Detalhada  do  Objeto  Ofertado”,  devendo  constar  os  dados  necessários  ao  exame  de
adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

7.1.3 – O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável 
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumin-
do como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.1.4 –  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.1.5 – É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 1 (um), alguns ou
todos os itens, objeto do presente Edital.

7.1.6 – Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documen-
tos complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não pode-
rá  o  licitante  informar  qualquer  dado  que  possibilite  a  sua  identificação  (tais
como: nomes, endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.
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7.1.7 – Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos
decorrentes da operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transpor-
te, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à
efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão;

7.1.8 – Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo
próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório,
outras  informações  julgadas  necessárias  e  pertinentes  serem  prestadas  no  campo
“Informações  Adicionais” do  formulário  proposta  do  sistema  eletrônico  e  na
proposta escrita.

7.1.9 – A ausência de Marca, modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante
de participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta ori-
ginal reajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lan-
ces. Bem como, àquelas encaminhadas à CPL-SAÚDE, dentro do prazo estabelecido no item
8.3.2, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7.2 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
7.2.1 – Das Condições para Aceitabilidade:

7.2.2 – Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas es-
pecificamente com as seguintes condições:

7.2.3 – A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o  ANEXO I deste Edital, sob
pena de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de
licitar e/ou declaração de inidoneidade);

7.2.4 –  A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado em 1 (uma) via,
redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente), sem
ressalvas,  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa  licitante,  bem  como
numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do licitante,
bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o
crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese
de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas de-
cimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra con-
dição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para
fins de apuração do real valor da proposta;

7.2.5 – O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias conse-
cutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

7.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do respon-
sável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

7.2.7 –  Na  Proposta  deverá  conter  todas  as  informações  necessárias  à  perfeita
caracterização dos materiais ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá
ser indicada a marca, modelo, referência, tipo e prazo de garantia do produto ofertado,
observadas as especificações mínimas contidas neste edital.
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7.2.8 – Apresentar,  quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos
e/ou outros documentos referentes aos materiais licitados, enviando-os em tempo hábil,
escaneados para o e-mail  c  pl  equipe1  @  hotmail.com, a fim de proporcionar ao  Pregoeiro,
maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; 

7.2.9  –  A  licitante  poderá  incluir  em  sua  proposta  dados  de  caráter  exclusivamente
técnicos  sobre  o  material  ofertado,  bem como  informações  que  não  constem  em seu
catálogo,  entretanto,  necessárias  ao  julgamento  objetivo,  conforme  especificações  do
material solicitado.

7.2.10 – O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre
a composição dos preços propostos.

7.2.11 –  Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.2.12 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante
deverá obedecer às exigências editalícias.

7.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:

7.3.1 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta  (ANEXO III deste
Edital),  confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo
seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 – Para julgamento será adotado o critério de “menor preço por LOTE”, sendo que a
licitante poderá apresentar proposta para 01 (um) alguns ou todos os itens da proposta:

8.2 – Serão desclassificadas as propostas que:

I –  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste  Edital  e de seus anexos; que
forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis; que se oponha a
qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços  irrisórios  ou  com valor  zero  e  ainda,
preços  ou  vantagens  baseadas  nas  ofertas  das  demais  licitantes.  Também  não  serão
consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste Edital,
que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que
não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste Edital.

II –  Se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos
aspectos tributários;

III – Ofertarem produtos com características que não atendam às especificações técnicas
básicas indicadas no Anexos I e II deste Edital;

IV – Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos  neste  pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou a fundo
perdido;

V  –  Que  forem omissas,  vagas,  apresentarem irregularidades  ou  defeitos  capazes  de
dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas
ofertas de outros licitantes.
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VI –  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus
preços  unitários  e  total do  (s)  item,  (s)  superiores  aos  preços  atestados  pela
Administração como sendo os de mercado;

8.3 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1  – O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço por lote
ofertado nas propostas.  No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva
etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2 – A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que
não  estejam  contemplados  no  SICAF  deverão  ser  escaneados  dos  originais,  os  quais
deverão  estar  assinados,  rubricados,  e  enviados  via  correio  eletrônico  para  o  e-mail
c  pl  equipe1  @  hotmail.com  , IMEDIATAMENTE após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

8.3.3  –  Quando  houver  inabilitação/desclassificação  das  primeiras  colocadas,  a
documentação citada no item 9.3 quando apresentada pela próxima colocada convocada,
poderá ser apresentada com data contada a partir de sua convocação. 

8.3.4  – A  proposta  e  os  documentos  apresentados  por  correio  eletrônico  deverão  ser
encaminhados  em original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de  cartório  ou  por
qualquer  servidor  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  –  CPL/SEMUSA, no  prazo
máximo de  3  (três)  dias  úteis,  contados  do  final  da  sessão  do  pregão  ou  quando
convocada  conforme  o  item  8.3.2,  da  data  de  sua  da  convocação,  para  a  Comissão
Permanente de Licitações – CPL/SEMUSA situada na Av. Governador Jorge Teixeira nº 1146
– Bairro Nova Porto Velho – Porto Velho –RO, em envelope contendo em sua face externa
os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSO Nº 08.00120-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.3.5 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.3.6 – Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147,
de 7 de agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução
pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

8.3.7 – Não ocorrendo o empate previsto no subitem 8.3.5 deste Edital, com relação aos
benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da pro-
posta originalmente vencedora do certame.

8.3.8  – Se  a  proposta  ou  lance  de  menor  valor,  não  for  aceitável,  ou  se  o  licitante
desatender  as  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou o  lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação,  e  assim sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma proposta  ou  lance  que
atenda a este edital.

8.3.9 – Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior. O Pregoeiro  examinará a
proposta  ou o lance subsequente,  verificando  a sua aceitabilidade  e procedendo à sua

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. – Fone (69) 3901-2941

9

mailto:cml.semad@portovelho.ro.gov.br
mailto:cml.semad@portovelho.ro.gov.br
mailto:cml.semad@portovelho.ro.gov.br


Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

habilitação, na ordem de classificação, e poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.

8.3.10  – O  Pregoeiro,  em qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.3.11 – No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância  das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.3.12  –  Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o(s) licitante(s)
será(ao) declarado(s) vencedor(es) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.3.13 – Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital,  o objeto deste
Pregão será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço por LOTE;

8.3.14 – Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na
qual  estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,  que
estará disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento da
sessão pública.

9 – DA HABILITAÇÃO

9.1  –  O  Proponente  Vencedor  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos  de
habilitação:

9.1.2  – Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência “online”,  e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

9.1.3 – Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento
ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no
Anexo IV deste Edital.

9.1.4 – Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno,  perigoso  ou insalubre,  menores  de  18 (dezoito)  anos  e  de  qualquer  trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no
Anexo V deste Edital.

9.2 – Habilitação Jurídica:

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da  certidão  da  Junta
Comercial;

b) 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
documento de eleição de seus administradores.  No caso de alterações será admitido  o
estatuto ou o contrato consolidado;

c)  Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
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d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão  competente,  se  a  atividade  assim  o  exigir,  bem  assim,  documento  em  que
identificados os seus administradores. 

9.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou Municipal,  se  houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual (ALVARÁ ou SINTEGRA);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  apresentação  da
Certidão conjunta  de débitos relativos  a tributos  federais  e  a Divida  Ativa  da União,
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova  de  regularidade  para  com a  Fazenda Municipal,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),  demonstrando  situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4 – Qualificação técnica:

a) A  empresa  licitante  deverá  comprovar,  mediante  atestados  fornecidos  por  pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que forneceu produtos compatíveis com o objeto da
licitação, devendo  constar  no  atestado  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito
privado o nome completo do signatário, nº do CPF, bem como reconhecimento em cartório
da assinatura aposta,  estando as informações ali  contidas sujeitas à verificação de sua
veracidade por parte do Pregoeiro;
 
9.4.1  – Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o
nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta,
estando as informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da
Administração;

9.4.2  -  São  requisitos  relacionados  aos  aspectos  qualitativos  do(s)  produto(s)  e  à
verificação da Legislação Sanitária vigente;

9.4.3 - O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de
preços, prova de registro material  emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da
publicação  de  registro  junto  ao  Diário  Oficial  da  União;  ou  Protocolo  de  Revalidação,
acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples;
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9.4.4 - Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento
que  comprove  o  pedido  de  sua  revalidação  (protocolo),  junto  ao  comprovante  de
pagamento da taxa de revalidação do referido registro;

9.4.5 - Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produto
e/ou sua publicação no DOU com vigência atualizada, emitido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS nº. 2.814/98, Artigo 5., Inciso
III; (cópia simples);

9.4.6 - No caso do produto Importado e também necessária a apresentação do Certificado
de Boas Praticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de
origem,  acompanhado  de  tradução  para  a  língua  portuguesa,  realizada  por  tradutor
juramentado ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

9.4.7 - Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir documento intitulado
Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle,  poderá  ser  substituído,
conjuntamente, pelos documentos: Certificado de Autorização de Fabricação, Certificado de
Produto  Farmacêutico  e  por  uma  declaração  da  Agência  Internacional,  por  linha  de
produção/forma  farmacêutica  especificada,  desde  que  estes  mencionem que  a  unidade
fabril está sujeita as inspeções em intervalos adequados e que o fabricante cumpre com as
Boas Práticas de Fabricação, conforme recomendação da OMS;

9.4.8  - Comprovação  de  possuir  em seu  quadro,  profissional  responsável  técnico  pelo
objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA na forma da legislação vigente;

9.5 – Da Qualificação Econômica – Financeira

9.5.1 – As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
Balancetes  ou  Balanços  provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos
requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência
Contábil  e  deverão  conter  a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do
contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade;

9.5.2  – As  licitantes  que  iniciaram as  suas  atividades  no  presente  exercício,  deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

9.5.3  – Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

 – publicados em Diário Oficial; ou
 – publicados em jornal de grande circulação;
 – registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
 – por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

 – por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.

9.5.4 – Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto
com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,  análise devidamente assinada pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.5 – Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o
resultado  igual  ou  superior  a  (=>1),  calculados  de  acordo  com  a  aplicação  das
fórmulas.

9.5.6 – A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos
índices  constantes  do  subitem  9.5.4 deste  Edital,  deverá  comprovar  capital  social
registrado  ou  patrimônio  líquido  mínimo de 5% (cinco por  cento) do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

9.5.7  –  Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial,  expedida  pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa
jurídica com data de expedição limitada a 30 (trinta) dias.

9.6 – Disposições Gerais da Habilitação

9.6.1 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados  neste  Item  (da  habilitação)  ou  que  apresentarem  documentos  com  data  de
validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos
dados,  ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pela lei
Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, que diz respeito ao Estatuto Nacional da
Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

9.6.2 – A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a” a
“c”) e 9.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  poderá ser substituída pelo Certificado de
Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão
de Cadastro de Fornecedor/SEMAD.

9.6.3. De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a” a “c”), 9.3
(alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente.

9.6.4  – A documentação deverá ser apresentada em original  ou por meio de qualquer
processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da
Comissão Permanente de Licitações – CPL/SEMUSA mediante apresentação dos originais
para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade
após a verificação “online” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo,
ainda, ser observado o seguinte:

I – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome da empresa que irá, participar do presente certame e, preferencialmente, deverão
conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta,
exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente, forem emitidos somente
em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. – Fone (69) 3901-2941

13



Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

9.6.5 – Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade
e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

9.6.6  – Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

9.6.7  – Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

9.6.8  – Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas emitidos  em língua  portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório
de Títulos e documentos.

9.6.9 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 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. (Redação dada
ao Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006 pela Lei Complementar Nº 147/ 2014).

9.6.10  – A  não  regularização  da  documentação  implicará  decadência  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste
Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para assinatura do contrato.

10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1 –  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório;

10.2 – Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas;

10.3 – Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências
dela decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do
certame;

10.4 –  Declarado (s)  o (s)  vencedor (es),  qualquer  licitante  poderá,  durante a sessão
pública,  de forma imediata  e motivada,  em campo próprio  do sistema,  manifestar  sua
intenção de recorrer, sendo-lhe (s) concedido prazo de 03 (três) dias para apresentar as
razões do recurso,  ficando  os demais  licitantes,  desde logo,  intimados  para,  querendo,
apresentarem contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses;

10.5 – A falta  de manifestação imediata  e motivada do licitante  quanto à intenção de
recorrer,  nos  termos  do  subitem  anterior,  importará  na  decadência  deste  direito,
promovendo  o  Pregoeiro a  adjudicação  do  objeto  ao  (s)  licitante  (s)  declarado  (s)
vencedor (es);
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10.6 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;

10.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.8 –  Não serão conhecidas as 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;

10.9 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito
sem objeção, venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou
irregularidades  que  o  viciarem,  hipótese  em  que  tal  comunicação  não  terá  efeito  de
recurso;

10.10 –  Os recursos  e  contrarrazões de recurso,  bem como impugnação  deste  edital,
deverão ser dirigidos ao Pregoeiro em dias úteis, no horário de segunda a quinta-feira
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, e sexta-feira das 08:00 às
14:00 horas,  remetidos  via  correio  eletrônico para o e-mail:  c  pl  equipe1  @  hotmail.com,
respeitados  os prazos inicialmente  definidos  neste  instrumento,  o  qual  deverá  receber,
decidir os recursos encaminhado a autoridade competente quando mantiver sua decisão.

10.11 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br que será atualizado a cada nova etapa constante neste edital.

11 – DA ADJUDICAÇÃO:

11.1 – A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo  Pregoeiro, após a
análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso.

11.2 – Ocorrendo recurso (s), depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao (s)
interessado  (s),  o  objeto  da  licitação  será  ADJUDICADO pelo  Secretário  Municipal  de
Saúde do Município de Porto Velho/RO ao (s) licitante (s) vencedor (es).

12 – DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1  –  Caberá  ao  Secretário  Municipal  de  Saúde de  Porto  Velho-RO  HOMOLOGAR o
resultado do pregão, após cumpridas as formalidades e etapas do procedimento licitatório. 

13 – DA CONTRATAÇÃO

13.1 –  A contratação da Adjudicatária será instrumentalizada por intermédio de Nota de
Empenho.

13.2  –  Como condição  para  a  sua  contratação  o licitante  vencedor  deverá  manter  as
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos
prazos estipulados,  bem como não transferir  a outrem as obrigações decorrentes deste
contrato.

13.3 – A obrigação decorrente do fornecimento de bens será firmada entre a Administração
e o Fornecedor, por meio de empenho, observando as condições estabelecidas neste Edital,
seus anexos e na legislação vigente.

13.4 – Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a nota de
empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem  de  classificação,  para,  após  comprovados  os  requisitos  habilitatórios  e  feita  a
negociação, assinar o futuro contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízos das multas
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previstas neste edital e no futuro contrato e das demais cominações legais.

13.5 –  A contratação resultante  do objeto deste Edital,  reger-se-á ainda pelas normas
fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, compete à contratante:

14.1.1 – Não permitir a intervenção de terceiros, bem como dar ciência a CONTRATADA de
quaisquer irregularidades ocorrida na execução dos serviços;

14.1.2 – Comunicar a CONTRATADA por escrito à ocorrência de qualquer falha, 
especificando o tipo de problema;

14.1.3 – Fiscalizar as prestações dos serviços por parte da CONTRATADA;

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
15.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratada:

15.1.1  – Reparar  e/ou  realizar  troca,  sem qualquer  ônus  para  a  CONTRATANTE,  nos
uniformes que, a critério desta, não tenham sido bem executados;

15.1.2 – A CONTRATADA deverá ser integralmente responsável pela idoneidade técnica e
moral  dos  seus  funcionários  e  pelos  eventuais  danos  por  eles  ocasionados  quando  da
execução dos serviços.

15.1.3  –  A  CONTRATADA  não  poderá  subcontratar,  ceder  ou  transferir,  total  ou
parcialmente, o objeto do presente contrato a outrem, ou a este associar-se, sem prévia
aprovação da CONTRATANTE, sob pena de considerar-se o contrato reincidido e aplicáveis,
no caso, as sanções determinadas pela Lei Federal n° 8.666-93.

15.1.4  – Deverá  manter,  durante  a  vigência  deste  contrato,  devidamente  válidos  e
atualizados, os seguintes documentos de regularidade, cuja autenticidade será verificada:

15.1.4.1 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal;

15.1.4.2 – Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Estaduais e Municipais;

15.1.4.3 – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (CRF),
expedido pela Caixa Econômica Federal.

15.1.4.4 – Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa (CPD-EM), expedida pela Receita Federal do Brasil;

16 – DO PRAZO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

16.1 – DO PRAZO

16.1.1 – O prazo para realização deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos, após o 
recebimento da Nota de Empenho.

16.2 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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16.2.1 –  Fica  terminantemente  vedado  ao  licitante  contratado  entregar  materiais  que
sejam usados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer
item que apresente tais características;

16.2.2 –  O material  será fornecido pela empresa vencedora,  de primeiro  uso,  no que
couber,  devendo  mantê-lo  sempre  com  qualidade  e  dentro  de  sua  validade  até  seu
recebimento definitivo, respeitando-se complementarmente o período da Validade ofertada.

16.2.3 – O não atendimento do prazo fixado, no subitem 16.1.1, implicará em pena de
rescisão do termo que instrumentaliza a contração, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas e outras previstas em Edital de Licitação e na Legislação pertinente e em
vigor, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador
de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação

16.2.4 –  Não serão admitidos,  para  efeito  de recebimento,  materiais  que  estejam em
desacordo ou conflitante com quaisquer especificações prescritas.

16.2.5  – Os  materiais,  objeto  do  presente  certame,  serão  entregues na  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, localizado na  Av. Governador Jorge Teixeira, nº
1146 – Bairro Nova Porto Velho – CEP: 76.820-116 – Porto Velho – Rondônia, onde
serão  recebidos  por  Comissão  de  Recebimento  designada  para  esse  fim,  com
conhecimento técnico na respectiva área, para acompanhamento, fiscalização, conferência
e recebimento dos referidos materiais,  de acordo com as exigências contidas  Anexo I
deste edital.

16.2.6 – Feita à entrega pela contratada por intermédio da Comissão de Recebimento,
realizará  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  os  exames  necessários  para
aceitação/aprovação  dos  PRODUTOS  de  modo  a  comprovar  que  o  mesmo  atende  as
especificações estabelecidas. Observadas as demais exigências contida no Anexo I deste
edital;

16.2.7 – O licitante contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante dos
referidos produtos, obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade
que  vier  a  apresentar  irregularidades,  defeitos  de  fabricação  e/ou  divergência  com as
especificações constantes da proposta apresentada, sem nenhum ônus para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho/RO;

16.2.8  –  Os  produtos  eventualmente  substituídos/trocados  terão  o  mesmo  prazo  de
validade fixado na proposta comercial do licitante.

16.2.9  –  A  substituição/troca  referida  no  subitem  16.2.7 deste  Edital,  deverá  ser
providenciada  pelo  licitante  contratado  no  prazo  máximo  de  05 (cinco)  dias  úteis,
contados da data em que a mesma receber notificação expedida pela Prefeitura Municipal
de  Porto  Velho/RO,  realizando  sua  entrega  na  Comissão  de  Recebimento/SEMUSA,  no
endereço constante deste edital.

16.2.10 – No ato da entrega a licitante vencedora deverá ratificar em nota fiscal prazo de
validade  do  produto,  no  mínimo,  de  01  (um)  ano,  devendo  o  fornecedor  ser
responsabilizado  se  ocorrer,  o  fornecimento  de  produtos  danificados,  que  deverão  ser
imediatamente  substituídos  e  entregues,  sem  qualquer  ônus  para  o  contratante,  no
endereço constante deste Edital

17 – DO PAGAMENTO

17.1 – De acordo com o inciso III, do artigo 55, da Lei 8666/93, fica estabelecido que:
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17.1.1 – O pagamento será efetuado no prazo de até dez dias úteis, após o recebimento
dos materiais,  conferência da Nota Fiscal  e o devido atesto por parte da SEMUSA, em
moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária.

17.1.2 – A nota fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, o
nome do Banco, números da Conta-Corrente e Agência, para emissão da respectiva Ordem
Bancária.
17.1.3  – Antes  de  efetuar  o  pagamento  será  verificada  a  regularidade  do  fornecedor
contratado no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta
online,  cujo  documento  será  anexado  ao  processo  de  pagamento.

17.1.4 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevado multa,
que porventura lhe tenha sido aplicada.

17.1.5 – A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal no primeiro dia útil subsequente, Nota Fiscal
dos serviços executados que deverá ser  encaminhada ao Departamento  Administrativo,
devidamente acompanhada das certidões negativas do INSS e FGTS, certidão negativa de
Tributos Municipais, Estaduais e Certidão negativa de Tributos Federais e da Divida Ativa da
União. 

17.1.6 - O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente.

18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1  –  Às  proponentes  que  ensejarem o  retardamento  da  execução  do  certame,  não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do objeto, comportarem-se de
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao
Município de Porto Velho/RO pelo infrator:

18.1.1 – Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

18.1.2  –  No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  do  objeto  licitado,  será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

18.1.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da
Lei nº 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade
que culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do valor contratual,
no caso de inexecução total, ou até 10% do valor inadimplido, na hipótese de inexecução
parcial;

18.1.4 – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação
da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

18.1.5 – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda,  até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

18.1.6 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração
Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

18.2 –  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.

18.3 – Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais,
advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

18.4 – A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais,
deverá ser dirigida a Secretaria, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00
horas (horário  local),  até  a  data  de  vencimento  do  prazo  de  entrega  inicialmente
estipulado, ficando a critério da Secretaria a sua aceitação.

18.5 – Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação,
à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.

18.6 –  As penalidades  serão obrigatoriamente  registradas  no SICAF e  no Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e seus anexos e demais cominações legais.

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 –  A Secretaria Municipal  de Saúde – SEMUSA, na defesa do interesse do serviço
Público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar,
no todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal
nº 10.300 de 17/02/2006;

19.2 – Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo (s) mesmo
(s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o (s) prazo
(s) inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas;

19.3 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário;

19.4 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde/SEMUSA, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas;

19.5  – O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais,  não  importará  no
afastamento do licitante,  desde que seja possível  a aferição das suas qualificações e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;

19.6 –  As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato;

19.7 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

19.8 –  Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão  resolvidos  pela
Secretaria  Municipal  de  Saúde  tudo  de  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;
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19.9 –  As  empresas  que  não mantiverem as suas  propostas  e/ou não  encaminhar  os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações do Município de Porto
Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

20 – DO FORO

20.1 –  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO 14 de janeiro de 2016.

Pregoeiro/a
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº:     /2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00120-00/2015
DATA:_____/_________/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

Item DESCRIÇÃO Quant.
01

OXÍMETRO  DE  PULSO  PORTÁTIL  COM  SENSOR  ADULTO,  INFANTIL  E
NEONATAL  –  Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento
através  de  absorção  de  infra-vermelho  não  dispersivo.  Especificações  Técnicas
Mínimas: Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo
para  pacientes  adultos;  Curvas:  Pletismográfica  e  tendências;  Parâmetros:  SpO2,
frequência cardíaca e tendência 24 horas com registro dos Eventos (memória); SpO2:
Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a
100 %); Frequência Cardíaca: Range: 30 - 250 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1 %;
Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; Alça lateral para
transporte; Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com
variação da saturação; Alarmes: Visual  e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto
automático  quanto  manual  pelo  operador  para  todos  os  parâmetros;  Alimentação:
Entrada 110/220, 60 Hz e bateria interna recarregável  com autonomia mínima de 2
horas; Peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas);
Acessórios  Inclusos  (por  Aparelho):  02  Sensor  Y  original,  com  cabo,  para  uso
pediátrico,  02 Sensor de dedo original,  tipo clip,  com cabo, para uso em pacientes
adultos. As licitantes deverão apresentar o equipamento ofertado, acompanhado dos
sensores, para avaliação de conformidade com as especificações técnicas mínimas,
por  um  período  de  07  (sete)  dias.  Apresentar:  Catálogos  que  Comprovem  o
atendimento  as  especificações  técnicas  mínimas,  Registro  no  Ministério  da  Saúde,
Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  emitido  pela  ANVISA,  Certificado  de
atendimento a norma NBR IEC 601-1 e Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
empresa jurídica de direito público ou privado que comprove o funcionamento há pelo
menos 02 (dois) anos de equipamento compatível em característica com as do objeto
desta licitação (oxímetro de pulso). Manuais:  01 cópia do manual de operação (por
aparelho). Garantia: 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. A contratada
deverá  garantir  suporte  técnico  e  fornecimento  de  peças  para  o  equipamento  pelo
prazo  de  10  anos  após  o  aceite  definitivo.  Após  a  entrega  dos  equipamentos,  os
fornecedores  têm  prazo  máximo  de  07  (sete)  dias  para  proceder  à  instalação  e
treinamento de operação,  em datas a serem agendadas com a equipe médica.  As
licitantes deverão apresentar o equipamento ofertado, acompanhado do sensor tipo clip
adulto, para avaliação de conformidade com as especificações técnicas mínimas, por
um  período  de  07  dias.  Todos  os  materiais  listados  deverão  ser  novos,  nunca
utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Com
registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

02

02 MACA FIXA – Reforçada, dimensões mínimas de 1900 x 500 x 800 mm, leito e cabe-
ceira acolchoados em courvin, na cor azul royal, estrutura tubular em aço inox número
22, cabeceira regulável, grades de abaixar nas laterais em aço inox, com colchonete.
Suporta até 130 kg de peso. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

10
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03 CARRO MACA HOSPITALAR  –  APLICAÇÃO GERAL: Equipamento utilizado para
transporte de pacientes. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
- Maca construída em aço; 
- Leito estofado revestido em courvim na cor azul royal com regulagem na cabeceira;
- Estrutura tubular em aço;
- Pés com rodízios de no mínimo 3" sendo 02 com freios;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor branca gelo;
- Dimensões:1,85m altura x 0,55m largura x0,80m altura;
- Grades laterais removíveis;
- Estrutura tubular em aço, pintura eletrostática a pó, estufado revestido; 
- Grades laterais em aço inox; 
- Suporte de soro em aço inox; 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Registro do produto junto ao Ministério da Saúde emitido
pela ANVISA; Catálogo do Produto. Capacidade de peso 150 kg.

03

04 COLCHÃO – De solteiro, em espuma ortopédica, densidade D33, 1.880 mm x 780 mm
x 140 mm, revestido em tecido com 90% em poliéster e 10% em poliamida. Apresentar
certificado de densidade, expedido pelo CEPED ou órgão similar. Suporta até 100 kg
de peso. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

20

05 CAPA – Para colchão de solteiro, adulto, cor azul royal, dimensões 190 x 82 x 12 cm,
em courvin, com costura não vulcanizada e abertura lateral com zíper. Com registro na
ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

20

06 VENTILADOR PULMONAR – CARACTERÍSTICAS GERAIS: Ventilador pulmonar mi-
croprocessado que atenda às seguintes especificações mínimas: Ciclado a tempo e/ou
pressão; Limitado à pressão; Fluxo contínuo para ventilação neonatal ou similar; Fluxo
intermitente para ventilação adulto ou similar; Ar comprimido e oxigênio com alimenta-
ção por rede de alta pressão; Bateria; Função Auto-Teste; Ventilação controlada acio-
nada automaticamente em caso de apnéia, em todas as modalidades espontâneas;
Monitorização de FIO2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultras-
sônica; Monitor gráfico colorido de ventilação com no mínimo 10 (dez) polegadas, com
apresentação de pelo menos duas formas de ondas simultâneas; Indicadores visuais:
equipamento ligado na rede elétrica. Bateria de emergência em uso. Alarme sonoro si -
lenciado temporariamente; Alarmes audiovisuais: apnéia, alta pressão nas vias aéreas,
falta de alimentação elétrica, baixa pressão/desconexão do sistema respiratório, bateria
de emergência com baixa carga; Parâmetros de monitorização: fluxo inspiratório, fre-
qüência, tempo inspiratório, relação I/E. Pressão inspiratória, pressão média. Sistema
de segurança de pressão inspiratória máxima, volume expiratório, pressão média, siste-
ma de segurança de pressão inspiratória máxima que evite aumento excessivo da pres-
são endotraqueal. MODOS VENTILATÓRIOS: Assistido/Controlado (PCV, VCV), venti-
lação com pressão suporte, SIMV – ventilação intermitente sincronizada e CPAP – ven-
tilação positiva contínua, PRVC – volume controlado com pressão regulada ou outra si -
gla que represente a mesma modalidade, ventilação com suporte de pressão, APRV ou
Bilevel ou Bipap; Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 1 a 120L/min no
modo controlado; Volume corrente que abranja a faixa  mínima de1 a 2000 ml; Tempo
inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0,1 a 3 segundos; Freqüência respiratória
que abranja a faixa mínima de 1 a 100 rpm; Peep que abranja a faixa mínima de: 0 a 45
cmH2O; Pressão de suporte que abranja a faixa mínima de: 1 a 60cm H2O; Pressão
Inspiratória: 01 a 60 cm H2O; Pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de
forma independente; Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo; possibilidade de re-
alização de ciclo manual; Misturador de ar comprimido e oxigênio eletrônico interno.
Ajustável entre 21 a 100% com sistema de segurança ByPass que permita o funciona-

02
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mento contínuo do aparelho, mesmo com a queda de uma das redes de gases (depois
do equipamento ligado); Capacidade instalada (Hardware/ Software) para medir capno-
grafia volumétrica. 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: Tensão de alimentação: 110 a 220 Vac, fonte cha-
veada automática, freqüência de alimentação: 60Hz, bateria selada interna recarregá-
vel de emergência permitindo o funcionamento mínimo de 60 minutos. 
ACESSÓRIOS: 
02 (dois) – Circuitos paciente completo adulto autoclaváveis com traquéia em silicone
lisa internamente, com reservatórios de líquidos nas traquéias (dreno) - Pulmão testes
adulto. 
-  Fornecimento  de  todos  os  cabos,  conectores,  acessórios,  indispensáveis  ao
funcionamento solicitado.
- Mangueiras e conexões para gases (ar comprimido e oxigênio), conforme normas da
ABNT. - pedestal com rodízios e travas (freios).
CERTIFICAÇÕES:
Certificado de Registro  no Ministério  da Saúde Certificado de Conformidade com a
norma NBRIEC 60601-1,  NBRIEC 60601-1-2  e  NBRIEC 60601-2-12.  Certificado de
Conformidade  comprovando  IPX1.  Os  alarmes  deverão  atender  as  diretrizes  das
normas ISSO 9703-1,  9703-2 e 9703-3,  conforme descrito na NBRIEC 60601-2-12.
Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

07 CAMA FAWLER HOSPITALAR – CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cabeceira, peseira e
grades laterais com varanda de sustentação em tubo de aço inox de 25,4 x 1,2mm
escamoteáveis,  sendo  a  cabeceira  e  a  peseira  formadas  automaticamente  com  a
elevação das grades. Base em tubo com dimensões aproximadas de 50 x 30 x 1,5mm.
Estrutura  do estrado  construído  em longarinas  de  aço de 3,2mm perfilados em U.
Estrado  articulado  em  chapa  de  aço  de  no  mínimo  de  1,5mm.  que  permita  os
movimentos Fawler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Deverá acompanhar
sistema de acionamento dos movimentos por comando elétrico com controle remoto a
fio, com dispositivo de segurança. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura
eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, na cor branca
gelo. Possuir pára-choque de borracha em toda volta e suporte para soro permitindo
ainda altura regulável, de material em aço inox. Os rodízios devem ter no mínimo 125
mm de diâmetro, dotados de freios de dupla ação em diagonal. Capacidade devendo
suportar até 180 kg. Dimensões externas e internas máximas: Externas: 2,20 x 0,85 x
0,68m; Internas: 1,90 x 0,70m. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Registro do produto junto à Anvisa,  Certificado de Conformidade Técnica NBR IEC
60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-38. CD com manual de operação e
CD do manual técnico contendo os diagramas e esquemas elétricos do equipamento. 

05

08 CARRO DE EMERGÊNCIA – CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
- Carrinho de emergências eletricamente isolado em fibra ou aço com pintura 
eletrostática. 
- Rodízios em borracha de poliuretano ou similar com no mínimo 3” de diâmetro, com 
no mínimo 2 dotados de Freios. 
- Tábua de massagem. 
- Suporte para bala O2. 
- Local para acomodação de Cardioversor. 
- Gaveteiro Frontal com no mínimo 06 gavetas que ocupem metade do comprimento do
carro (lado a lado) e 01gavetão que ocupe todo o comprimento do carro. 
- Trava de gavetas com lacre. 
-Mínimo de 06 tomadas para acessórios. 

03
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-Extensão elétrica de 05 metros. 
- Dimensões aproximadas mínimas: 1,00 X 0,45 X 0,80 m (Comprimento X Largura X 
Altura). 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 
- Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. 
- Freqüência de alimentação: 60 Hz. 
- Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. 
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: 
- Estrutura em aço. 
- Pintura alifática/eletrostática ou epóxi, na cor branca gelo. 
- Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis 
ao funcionamento. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde; Catálogo do produto. Com registro na
ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

09 CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR  –  DESCRIÇÃO  GERAL: Desfibrilador
Cardioversor com monitoração de ECG e Marcapasso Externo. 
APLICAÇÃO  GERAL:  Prover  desfibrilação/cardioversão a  pacientes  acometidos  de
taquicardias e bradicardias, além de monitorizar ação de pacientes em transporte e
internados.  CARACTERÍSTICAS  GERAIS:  Desfibrilador  Portátil  com  gabinete  de
material sintético que possua suporte de pás próprio, alça para transporte incorporada,
que utilize tecnologia de desfibrilação por onda tipo “Bifásica e/ou Bifásica Retilínea” e
que possibilite  realizar  desfibrilações/cardioversões com níveis  menores de energia.
Deve  possuir  sistema  que  possibilite  a  desfibrilação  em  modo  sincronizado
(Cardioversão)  e  não  sincronizado,  desfibrilação  externa  e  interna,  escala  para
desfibrilação, mínima, de 1 à 200J com seleção por teclas no painel frontal e nas pás
externas. Monitor de ECG com traçado contínuo através de display eletroluminescente
ou colorida de, no mínimo, 5” de alta resolução. Aquisição do ECG através de cabo de
paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas. Modo Semi-Automático:
que  permita  o  uso  do  equipamento  como  Desfibrilador  Externo  Automático  (DEA).
Neste  modo  o  equipamento  deve  Interpretar  Fibrilação  Ventricular  e  Taquicardia
Ventricular  de  alto  risco  (sempulso),  carregando  e  emitindo  mensagem  de  que  o
choque é requerido. Para os outros ritmos deverá emitir  uma mensagem de que o
choque não é requerido. Marcapasso Externo Transcutâneo: para uso em demanda,
ouverdrive e assíncrono (freqüência fixa) com pulso de, no mínimo, 20ms e de corrente
constante para correção da freqüência cardíaca em bradicardia e suporte em assistolia
com espícula de deflexão negativa que favoreça a distinção do pulso de marcapasso
em relação a contração ventricular natural do paciente. O equipamento deve realizar a
detecção e  visualização  em tela  através  de marcadores  da maioria  dos  pulsos  de
marcapassos implantáveis.  Registrador: manual ou automático após desfibrilação ou
qualquer evento acionador de alarme do ECG do paciente com anotação da hora, data,
nível  de  energia  selecionada  e  liberada  na  desfibrilação,  impedância,  freqüência
cardíaca,  desfibrilação sincronizada,  derivação,  amplitude do ECG, acionamento  de
alarme e corrente  de marcapasso.  Memória  de armazenamento de pelo  menos 20
eventos de desfibrilação ou pelo menos 70 eventos de alarme. Outras características:
Bateria recarregável, externa e removível, preferencialmente de chumbo e selada , com
autonomia  mínima para  2,5  horas  de monitorização ou 35 desfibrilações em carga
máxima (200J). Alimentação em rede elétrica alternada de 90 à 240V automático. 
Deve acompanhar: 
01(um) conjunto de pás externas adulto com pediátrica embutida; 
01 (um) cabo de paciente de 3 vias; 01(uma) bateria recarregável; 01 (um) eletrodo e
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multifunção;  01  (um)  bloco  de  papel  para  registrador;  01  (um)  cabo  universal  de
multifunção; 01 (um) cabo de alimentação. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
CD  com  manual  de  operação  e  CD do  manual  técnico  contendo  os  diagramas  e
esquemas elétricos do equipamento. Registro do produto junto ao Ministério da Saúde;
Certificado de Conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR
IEC 60601-2-4. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

10 CARRO  PARA  TRANSPORTE  DE MATERIAIS  – Carro  de  “transporte  manual  de
cargas”;  de  chapa  de  aço,  espessura  mínima  2,0  mm,  acabamento  de  solda  na
estrutura;  com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi,  cantoneiras de 3,0mm de
espessura; utilizado para transporte de materiais diversos; plataforma fechada em tela,
retangular; modelo com assoalho em chapa de aço, aramado em toda volta, tela com
800mm  de  altura;  contendo  1/2  grade  para  abertura  no  sentido  do  comprimento;
pegador  no  formato  de  aba  tubular  em  uma  das  laterais;  medindo  mínimo  de
(1300x750x1500)mm (CxLxA); capacidade mínima de 400 kg; com rodas pneumáticas
(325 x 8"), volante cilíndrico para guia de rodas traseiras; total de 4 rodas, sendo 2 fixas
frontal, 2 giratorias atrás. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. O
peso  suportado  em  conformidade  com  as  Normas  Regulamentadoras  11  e  17:   a
expressão “transporte manual de cargas” designa todo transporte no qual o peso da
carga é suportado inteiramente por um só trabalhador; ela compreende o levantamento
e a deposição da carga.

02

11
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE COM BRA-
ÇADEIRA E SUPORTE PARA SORO – DESCRIÇÃO GERAL: Poltrona reclinável para
coleta de sangue com movimentos de trendelemburg e reclinável, para várias posições ,
estrutura em tubos com pintura eletrostática na cor  branca gelo,  reclinável,  permite
trendelemburg c/ac.  Manual  na lateral;  c/  03 posições,  com trava;  revestimento em
courvim impermeável, na cor azul royal; com braços e braçadeira para injeção removí -
veis. Além de suporte para soro; dimensões: comprimento: 1.73 m, largura: 1.10 m (no
máximo) e altura 1.20 m (no máximo); Peso suportado de até 130 Kg. Inclui: Manual e
garantia mínima de 12 meses. Com registro na ANVISA

04

12 POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS –  Estrutura em tubo de aço com trata-
mento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço
retangular. Revestimento em courvin de alta qualidade e reforçado na cor azul Royal.
Estofamento anatômico com espuma de alta densidade. Braços articuláveis que se mo-
vimentam junto com a inclinação do leito. Movimento de encosto e peseira independen-
te, acionado por meio de manopla lateral com acabamento em PVC. Sistema de acio-
namento do encosto dotado de cilindro pneumático, que evita deslocamento rápido ao
baixar e auxilia no retorno a posição normal. Rodízios de 2" polegadas. Reclinável, mo-
vimento simultâneo encosto, braços, pés, acionamento três estágios, alavanca crema-
lheira,  até posição leito;  amortecedor a gás; revestimento, courvim reforçado na cor
azul royal, espessura mínima 1,2 mm,; estofamento total, espuma injetada, alta densi-
dade; braços revestidos courvim reforçado, espessura mínima 1,2 mm alta densidade,
estofamento total espuma injetada, alta densidade; estrutura aço carbono, seção qua-
drada aproximadamente 28 mm x 28 mm, base estrutura aço carbono, seção circular
diâmetro aproximado  30 mm, espessura aproximada 1,55 mm, pintura eletrostática,
cor branca gelo; dimensões aproximadas: posição normal 900 mm comprimento x 830
mm largura x 1.210 mm altura (encosto), posição reclinada: 1.600 mm comprimento, x
830 mm largura x 1.210 mm altura. Peso suportado de até 130 Kg. Com registro na AN-
VISA. Garantia mínima de 12 meses.

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. – Fone (69) 3901-2941

25



Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

13 ASPIRADOR  DE  SECREÇÕES  – Aspirador  cirurgico;  móvel  com  alça,  compacto,
portatil; bomba com sistema sucçao, regulagem de vacuo de 0 até 23"hg, 1,3 l; motor de
protetor  termico,  uso  clinico,  odontologico,  veterinario  e  cirurgico,;  fluxo  maximo  de
aproximadamente voltagem 110/220 vca -  60 hz, consumo 70 w;  vacuo maximo de
aproximadamente  sistema  diafragma;  vacuometro  calibrado  vacuo:  de  0  a  23  hg,
valvula  automatica  de  nivel;  registro  para  ajuste  de  vacuo  na  faixa  dimensões  da
embalagem: l=17,0cm; a=22,0cm;c=35,0cm; frasco com valvula de seguranca peso da
embalagem 2,6  kg-registro  na  anvisa:  10355390010;  filtro  de  ar  prazo  de  validade
indeterminado;  garantia  12  meses  no  aparelho  e  03  meses  nos  acessorios;  não
necessita  de  manutenção  ou  lubrificante;  alimentacao:  110/220  vca  (60hz);
acompanha :  para aspirar liguidos e secreções;  inclui:  silencioso baixo consumo de
energia. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.  

04

14 DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL PORTÁTIL  – Visor de contagem
com excelente visibilidade mostra o batimento cardíaco e lâmpada de pulso;  Áudio
superior, exclusiva supressão de ruídos, controle de volume digital (alto/baixo); a prova
d’água; sem fios funciona com 02 (duas) pilhas AA com indicador de pilhas gasta e
aviso para quando deve ser trocadas. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12
meses.  

02

15 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – Equipamento fabricado e certificado conforme
as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2. Articulações para movimentação
do braço permitindo maior leveza aos movimentos. Subdividido em poucos conjuntos
facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Design moderno visando facilitar
os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e calor no campo cirúrgico,
proporcionando  ainda  condições  facilitadas  para  assepsia  dos  componentes  que
entram em contato com o usuário. Base fundida em alumínio com carenagem moldada
pelo  processo  de  vacuum  forming  em  Poliestireno  Alto  Impacto,  (PSAI).  Partes
metálicas  revestidas  com  pintura  eletrostática  a  pó,  lisa  na  cor  branco  gelo.
MOVIMENTOS/ÂNGULOS/POSIÇÕES O sistema de posicionamento das cúpulas foi
projetado visando grande mobilidade, promove movimentos amplos, leves, precisos e
flexibiliza  de  modo  rápido  e  fácil  a  iluminação  no  campo  operatório.  Seus  braços
possuem quatro  articulações  onde  o  seu  posicionamento  é  realizado  por  meio  de
trabalho interno de molas e externa do aparato, facilitando os movimentos: circular (giro
livre em torno do tubo pedestal), de torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da
articulação), básculo (+20º / -45°), e flexão (giro de 300º em torno do eixo da cúpula).
Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. DIFERENCIAIS:
Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório,  com
ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa localizado no arco da
cúpula.  Conjunto  composto  por  uma  cúpula  4LE,  placa  ótica  dividida  em  quatro
seguimentos de 18 power leds totalizando 72 power leds por cúpula. Construção de
placas e componentes desenvolvida com materiais ecologicamente corretos. Lentes de
Fresnel  (colimador)  projetadas de forma a  garantir  alto  índice  de reflexão  gerando
grande luminosidade ao campo operatório. Construção mecânica e óptica desenvolvida
100% internamente, garantindo assim baixo custo de produção e de reposição. Sistema
“ENDO” que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta
iluminação reduz a fadiga dos olhos durante os procedimentos endoscópicos e diminui
o  reflexo  nos  monitores  LCD  durante  o  procedimento  e  mantém  o  ambiente  com
iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor, o
cirurgião  pode  controlar  a  temperatura  de  cor  do  equipamento  de  acordo  com  a
necessidade ou  técnica  a  ser  empregada.  Campo operatório  ajustável  na  manopla
estéril. Luz fria e de grande durabilidade. Sistema de emergência com bateria auto-
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recarregável, que possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia,
permitindo que a cúpula permaneça acesa por um período de duas a quatro horas, led
sinalizador  de  nível  de  carga  de  bateria.  Base  fabricada  em  alumínio,  material
resistente a corrosão, aumentando assim a vida útil do equipamento. Equipamento leve
e de fácil movimentação equipado com rodízios em polímero com sistema de freios de
fácil  acionamento.  Posicionamento  realizado  por  meio  de  manopla  estéril  ou  alças
laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e desliga
endo ou liga e desliga luz; localizados no arco da cúpula. ACESSÓRIOS INCLUSOS:
Manopla Autoclavável (2x); Sistema de emergência com bateria auto-recarregável, que
possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia, permitindo que a
cúpula permaneça acesa por um período de duas horas. Manual do usuário.  Registro
na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.  

16 CADEIRA DE RODAS – Cadeira de rodas, para adulto, confeccionada em aço tubular
metálica  com duplo  X  tubular  central,  pintura  eletrostática,  dobrável  em X,  braços
bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado, apoio de pés com
altura ajustável, dobrável, removíveis a 90 graus, com sistema de travamento lateral,
apoio  sural  tipo  almofada  ou  faixa  para  panturrilha.  Rodas  traseiras  grandes  (24
polegadas) com pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de
3/4 polegada de diâmetro com acabamento em pintura eletrostática, cubo de alumínio
montado com rolamento blindado, eixo removível  tipo "Quick release" com diâmetro
entre 12 a 15 mm. Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de ate 06
polegadas, pneus compactos, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos,
sendo as rodas de trás propulsoras e as da frente direcionais montadas em garfo de
alumínio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos
de rolamento. Freio de alumínio bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com
acionamento das trava para trás. Placa de fixação das rodas traseiras, com sistema
que permita a regulagem de altura, mudança de angulo do assento e anteriorização ou
posteriorização da mesma em ate 06 posições distintas. Assento e encosto em tecido
de nylon impermeável de alta resistência ou courvin,  acompanhando uma almofada
ortopédica, com 03 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada
com  o  mesmo  tecido  com  velcro  para  fixação,  manoplas  emborrachadas,  pedais
posteriores para condução por terceiros e apoio para pés removível. Garantia mínima
de 12 meses.  Capacidade para suportar ate 160kg.
CARACTERISTICAS GERAIS: 
- Dobrável em X. 
- Com assento e encosto em nylon. 
- Apoio removível com trava camuflada, para braços.
- Apoio removível e enlevável, para pernas. 
- Bolsa no encosto para prontuário. 
- Suporte para soro. 
- Regulável em altura. 
- Rodas traseiras aro 24, com pneus maciços. 
- Rodas dianteiras aro 06, com pneus maciços. 
- Apoio independente para os pés (reversíveis). 
- Freio. 
- Aro em borracha com friso. 
- Suporte de hidratação em aço inoxidável. 
- Suporte para cilindro de O2. 
- Almofadas densidade 28 kg/m3. 
- Estrutura em aço carbono, pintura epóxi. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
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Registro do produto junto ao Ministério da Saúde; Emitido pela ANVISA; Catalogo do 
produto.

17
ELETROCARDIÓGRAGO  COM  SOFTWARE  –  APARELHO  DE
ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS –  eletrocardiógrafo 12 canais Interpretativo
com monitor;  Impressão  em formato  A4  permite  Fácil  visualização;  baixo  custo  de
Impressão – função grade permite o Uso de papel fax; fácil operação, com Apenas um
tecla (modo de impressão, Modo monitoração); 12 canais Simultâneos em tela; tela de
LCD Colorida 4,7”;  controle  de brilho do Lcd;  acesso rápido para todos os Menus;
modulo de espirometria (opcional); interpretação do ECG Baseado no avançado código
Minnesota; memória para 120 Pacientes; visualização do ecg em Tempo real; conexão
com o  PC através  Da  LAN;  Idioma português.  Com registro  na  ANVISA.  Garantia
mínima de 12 meses.

02

18 MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO I – BASICO
CARACTERÍSTICAS  GERAIS: Equipamento  multiparametrico  com  capacidade  de
monitorar os seguintes parâmetros: ECG ; respiração; oximetria de pulso; pressão não
invasiva e temperatura corpórea.
SISTEMA DE VÍDEO: 
Display digital em cristal líquido colorido, com controle de velocidade para o traçado de
curva variável em 25 mm/s e 50 mm/s (pelo menos), com dimensão mínima interna de
10” (polegadas); Tendência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no
monitor, de todos os parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico. 
ALARMES: 
Reguláveis de bradicardia e taquicardia e desconexão de sensor do paciente. 
INFRA-ESTRUTURA E DADOS GERAIS: 
Equipamento  deve  possibilitar  monitoração  de  no  mínimo  06  (seis)  parâmetros  e
06(seis) ondas simultâneas na tela; Compatibilidade a rede alternada de 100 a 230
VAC – 60 Hz,  automática;  Cabo Paciente protegido contra interferências;  Pulso de
sincronismo para cardioversão; Deve permitir integração com central de monitoração 
e impressão em impressoras a laser e jato de tinta; Detecção de marca-passo. Deve
possuir  conjunto de baterias internas que possibilitem autonomia mínima de 2horas
para realização de transporte de pacientes. 
PARÂMETROS EXIGIDOS: 
1.  Eletrocardiograma(ECG):  Entrada  flutuante;  Proteção  contra  desfibrilador  e
aparelhos  eletrocirúrgicos  com  rápida  recuperação  da  linha  de  base.  Número  de
derivações:  7  (mínimo),  sendo  estas:  D1,  D2,  D3,  avr,  avl,  avf  e  uma  precordial;
Sensibilidade ajustável: 2.5, 5, 10 e 20 mm /mV; Frequência Cardíaca: Faixa mínima
para amostragem de FC: 0 - 300 bpm; Resolução da faixa de amostragem: 1 bpm;
Leitura digital  com 3 (três) dígitos; Precisão mínima: +/-  1%. Deve acompanhar:  02
cabos paciente de 05 vias.
2.  Respiração:Respiração por  impedanciometria  torácica.  Frequência  respiratória  na
faixa de 1 a 150 rpm; Precisão: +/- 2 rpm; Resolução: 1 rpm; Detecção e alarme de
apnéia  com tempo  programável  de  05  a  40  segundos.  Apresentação  de  curva  de
respiração. 
3.  Oximetria  (SpO2):  Faixa:  0  a  100%; Precisão:  +/-  2% (para  80 a  100% SpO2);
Resolução: 1 %; Medição de pulso: 20 a 250 bpm; Precisão: +/- 2,5 bpm; Resolução: 1
bpm;  Indicativo  auditivo  da  variação  da  saturação.  Ajuste  digital  do  volume;
Apresentação  da  curva  plestimográfica.  Deve  acompanhar:  02  (dois)  sensores  não
descartável para dedo adulto.
4.  Pressão não invasiva  (PNI):  Medição das pressões média,  sistólica  e  diastólica;
Modos  de  operação:  manual,  estatístico(STAT),  e  automático  com  intervalos  de
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medições programados pelo usuário de 1 a 120 minutos com incrementos unitários.
Deve acompanhar: 02 (dois) Manguitos anti-alérgico reutilizável para uso adulto e 01
mangueira para PNI. 
5.Temperatura: Faixa : 1 a 49ºC; Precisão mínima: +/-  0,2ºC; Resolução: 0,1ºC; 02
canais simultâneos. Deve acompanhar: 02 (dois) sensores de temperatura superficial. 
O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR OS SEGUINTES DISPOSITIVOS PARA 
SINALIZAÇÃO: 
Indicador áudio visual de QRS; Indicação para equipamento ligado em rede (AC) e
ligada  na  bateria  (DC);  Indicação  de  bateria  com  baixa  carga.  Deve  permitir  os
seguintes ajustes. Teclas ON/OFF para acionamento; Teclas para configurações dos
parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; Sistema de auto-
diagnóstico  funcional  após  equipamento  ligado;  Sistema  para  apresentação  de
mensagens funcionais em display; Sistema de memória constante para parâmetros pré-
configurados. Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR ISO 9919. O
alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve
disponibilizar sistema manual para inibição. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Deverá  apresentar  Certificado  de  Registro  no  Ministério  da  Saúde,  Certificado  de
Conformidade com a NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-1 / NBR IEC 60601-1- 2 /
NBR 60601-2-49; CD com manual de operação e CD do manual técnico contendo os
diagramas e esquemas elétricos do equipamento.  Com registro na ANVISA. Garantia
mínima de 12 meses. 

19 CARRO DE CURATIVO  – Carro Curativo 2 Gavetas Inox.  Especificação do carro curativo:
Estrutura em tubo de aço inox com gradeamento protetor nos três lados. Tampo superior, 2
gavetas e prateleira em chapa de aço inox. Suporte para balde, compartimento para acessórios
diversos  e  porta-papel.  Rodízios  de  4”.  Dimensões  do  carro  curativo:  2x43x80cm.  Com
registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

03

20 BIOMBO PARA USO HOSPITALAR – Dimensões (alt. x larg.): Fechado: 180 x 58 cm. Aberto:
180 x 165 cm. Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono ¾”; Bandeiras em tecido de
algodão cru resistente; Rodízios de 1.5”. Em Inox com Rodízios. Acabamento: Todos os itens
pintados  passam  por  tratamento  antiferruginoso  e  em  seguida  por  processo  de  pintura
eletrostática a pó.  Pintura padrão na cor branca.  Opções em cinza e bege disponíveis  sob
consulta. Estrutura e medidas: Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.
Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

09

21 SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE – Suporte Soro de parede articulável em
180° na Horizontal; Tamanho: 66,7cm de comprimento; Cor: Prata. Especificações Técnicas:
Tubo em alumínio  no Ø (diâmetro)  31,75 mm na espessura (parede do tubo) 2 mm; Com
capacidade para 8 bolsas em gancho de inox 304 no Ø 4,76mm; Suporte de fixação na parede
com  formato  em  “U”  inox  304;  Dispositivo  de  articulação  com  travamento;Tratamento  de
superfície e pintura epóxi. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

19

22 ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE USO HOSPITALAR – Escadinha com 02 (dois) degraus em
tubo inox,  piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante, com
cantoneiras  de  aço  inoxidável,  pés  com  ponteiras  de  borracha.  Características:  Altura  do
primeiro  degrau  -  18  cm  aproximadamente;  Altura  do  Segundo  degrau  -  32  cm
aproximadamente; Largura do degrau - 16 cm aproximadamente e Comprimento do degrau - 38
cm aproximadamente. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

14

23 MESA AUXILIAR DE INOX COM RODÍZIOS  – Mesa Auxiliar 43x110x80 com duas gavetas
(aço inox)  Estrutura tubular,  com duas gavetas e tampo embaixo,  totalmente em aço inox.
Tamanho  43x110x80  com rodizios.  Com registro  na  ANVISA.  Garantia  mínima de  12
meses. 
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MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS

Item DESCRIÇÃO Quant
01 GELADEIRA – Confeccionada em material resistente, deve possuir design arrojado com puxa-

dor lateral vertical e painel eletrônico. Além do design e da alta qualidade de fabricação, deve
possuir um sistema de gestão de substâncias nocivas e  certificado de acordo com a norma in-
ternacional IEC QC 080000. O produto deverá utilizar gás isolante e gás refrigerante que não
atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. 
O  produto  deverá  apresentar-se  com  o  acabamento  na  cor  branca.  
Dados Técnicos:
• Tipo de Produto: 2 Portas Frost Free
• Capacidade líquida: 298 litros; Freezer: 80 litros
• Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 378
• Consumo (Kw/h): 48,8kWh/mês
• Grades removíveis
• Porta laticínios
• Prateleiras na porta
• Prateleiras de vidro temperado
• Iluminação interna
• Compartimento extra frio
• Compartimento congelamento rápido
• Gaveta
• Porta ovos
• Separador de garrafas
• Degelo automático
• Porta latas
• Painel eletrônico
• Voltagem: Bivolt
• Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 185,6x61,9x69cm
• Peso aproximado do produto (Kg): 68kg. Selo Procel e garantia mínima de 12 meses.

02

02 BALDE LIXEIRA – com pedal, capacidade para 50 litros, tamanho 37 x 60,5, em aço
inox. Garantia mínima de 12 meses.

10

03 TELEVISOR COLORIDO 32' LCD  –  ou superior com controle remoto, sistema UHF e VHF,
incluindo no mínimo 01 entrada USB, HDMI, capacidade de reprodução HDTV com timer, 127
volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica Porto Velho – RO.

02

LOTE III

OUTROS MATERIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT

01 ESCADA  DE  SETE  DEGRAUS  –  Escada  de  duralumínio;  tipo  de  abrir,  uso  doméstico;
medindo 1,60m de altura; com sete degraus, tipo duplo; com capacidade máxima de 100 kg;
degraus com película antiderrapante, barra de travamento articulada; com pés com sapatas
antiderrapantes. Com registro no INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.

02

02 CAMA BELICHE NÃO HOSPITALAR  – Beliche modelo tubular para o alojamento.  Em aço
totalmente  desmontável,  com  escada  removível,  grade  de  proteção  e  estrado  em  aço.
Dimensões:  (AxLxP):  700x1460x1990  mm Altura  até  o  colchão  290  mm Peso:  36,140  kg
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N.C.M. 94.03.20.00 Cód. 159.003. Garantia mínima de 12 meses.

03 LONGARINA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO HOSPITALAR –  O aço inoxidável é uma
liga de ferro e cromo, podendo conter também níquel,  molibdênio e outros elementos, que
apresenta  propriedades  físico-químicas  superiores  aos  aços  comuns,  sendo  a  alta
resistência  à  oxidação  atmosférica  a  sua  principal  característica.  Com  Alta  resistência  a
corrosão; Aparência higiênica; Facilidade de limpeza/ Baixa rugosidade superficial; Baixo custo
de  manutenção;  Material  100%  reciclável;  Relação  custo/benefício  favorável;  Assento  em
chapa de aço perfurada com laterais de reforço c/ corte a laser, bordas arredondadas; Encosto
com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. MEDIDAS: 4Lugares
comprimento: 2.37m X altura 78cm X profundidade 64cm. Garantia mínima de 12 meses.

10

04 MESA DE ESCRITORIO, tipo escrivaninha, contendo duas gavetas. Características Gerais:
Fechadura Frontal com fechamento simultâneo; Gaveteiro medindo 32,0 cm larg X 32,0 cm 
prof. X 22,0 cm alt.; Estrutura em Aço Tubular 50mm X 30 mm; Fabricada em Madeira BP 15 
mm; Processo de soldagem MIG e Pintura epóxi a pó. Garantia mínima de 12 meses. 

10

*Os produtos serão fornecidos de acordo com as condições previstas no Anexo I, observado
ainda, as demais condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constantes
neste Edital. 

NOME DO REPRESENTANTE: 
_____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA N° 026/2015

1 – DO OBJETO

Aquisição  de  Equipamentos,  Materiais  e  Mobiliários  para  a  UPA  de  Jaci

Paraná, no intuito de ampliar a RUE – Rede de Urgência e Emergência, no município de

Porto Velho. Os objetos estão descritos e especificados no ANEXO I.

2 – JUSTIFICATIVA

A construção do Sistema Único de Saúde – SUS com seus princípios e objetivos,

preconizados na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1.990 se dá no dia a dia. Considerando

a  Portaria  número:  1.663,  de  06  de  agosto  de  2.012,  que  dispõe  e  versa  sobre  o

programa  SOS  Emergências  no  âmbito  da  Rede  de  Atenção  às  Urgências  e

Emergências – RUE e  que objetiva  estimular a organização e a implantação da RUE,

buscando um pacto cooperativo entre as instâncias de gestão do SUS para garantir os

investimentos e recursos necessários para a intervenção de forma mais organizada, ágil

e efetiva sobre a oferta do cuidado nas grandes emergências das Unidades do SUS.

Busca, apoiar as unidades para a melhoria da gestão e da qualidade assistencial, por

meio da implantação de dispositivos como a classificação de risco,  gestão de leitos,

implantação de protocolos clínico assistenciais e administrativos, adequação da estrutura

e ambiência hospitalar, regulação e articulação com o sistema de saúde; e ainda objetiva

possibilitar a readequação física e tecnológica dos serviços de urgência e emergência

das unidades de saúde. 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona 24 horas por dia, sete dias por

semana e pode resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e

febre alta, fraturas, cortes, infartos e derrame. Com isso, ajudam a diminuir as filas nos

prontos-socorros dos hospitais.  A UPA inova ao oferecer estrutura simplificada, como

raio-X, eletrocardiograma, laboratório de exames e leitos de observação. Nas localidades

que contam com UPA, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. Quando o

paciente  chega  as  unidades,  os  médicos  prestam  socorro,  controlam  o  problema  e
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detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar o paciente a um

hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas. As UPA's fazem parte da Politica

Nacional de Atenção as Urgências e Emergências, lançada pelo Ministério da Saúde

em 2003.

Neste sentido, há a necessidade de estruturar a UPA PORTE I, no Distrito de

Jaci Paraná, com perspectiva da disposição de 08 (oito) leitos de observação, com

capacidade de atender até 150 pacientes por dia. 

No  anexo  I,  relacionamos  os materiais  e  equipamentos  hospitalares  para

equipar  a  referida  Unidade.  Todo  o investimento  na  infraestrutura  proporcionará  a

melhoria no atendimento e na assistência aos pacientes.

O  Ministério  da  Saúde  aprovou  através  da  SAS/MS,  conforme  Proposta

número: 11155765000113042, por meio de repasse de fundo a fundo.

Tal unidade, tem como área de abrangência aproximadamente 50 mil a 100 mil

habitantes, e garantirá o atendimento pré hospitalar aos usuários do Sistema Único de

Saúde – SUS.

3 – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

A  despesa  para  a  aquisição  destes  equipamentos  ocorrerão  por  conta  da

dotação orçamentária, assim detalhadas:

Projeto Atividade: 08.31.10.302.261.2.279

Elemento de Despesas: 4.4.90.52

Fonte: 01.07

4 – DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

4.1 – Entregar todos os Materiais constantes na Nota de empenho em até 30 (trinta)

dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

4.2 – Fica terminantemente vedado ao licitante contratado entregar equipamentos, materiais e

mobiliários que sejam usados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de

recusar qualquer item que apresente tais características;

4.3 – Os equipamentos, materiais e mobiliários licitados deverão ter no ato da entrega o

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, fornecido pelo fabricante;

4.4 – Os equipamentos, materiais e mobiliários serão fornecidos pela empresa vencedora,

de primeiro uso, no que couber, devendo mantê-lo sempre com qualidade e dentro de sua

validade  até  seu  recebimento  definitivo,  respeitando-se  complementarmente  o  período  da

validade ofertada;

4.5 – Durante o período de validade da garantia dos equipamentos, materiais e mobiliários

fornecidos, o licitante contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante dos

referidos produtos, obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que

vier  a  apresentar  irregularidades,  defeitos  de  fabricação  e/ou  divergência  com  as

especificações  constantes  da  proposta  apresentada,  sem  nenhum  ônus  para  a  Prefeitura

Municipal de Porto Velho/RO;

4.6 – Os equipamentos, Materiais e Mobiliários eventualmente substituídos/trocados terão o

mesmo prazo de validade/garantia fixado na proposta comercial do licitante;

4.7 – A substituição/troca referida no subitem 4.8 deste deverá ser providenciada pelo licitante

contratado no prazo máximo de  05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a mesma

receber  notificação  expedida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho/RO,  realizando  sua

entrega no Almoxarifado da SEMUSA no endereço constante, na Av. Gov. Jorge Teixeira, nº

1.146 – Nova Porto Velho, CEP 76.820.116, na cidade de Porto Velho;

4.8 –  Não  serão  admitidos,  para  efeito  de  recebimento,  equipamentos,  materiais  e

mobiliários que  estejam  em  desacordo  ou  conflitante  com  quaisquer  especificações

prescritas;

4.9 –  Os  equipamentos,  materiais  e  mobiliários fornecidos  deverão  ter  sua  validade

garantida pelo fabricante, no ato da entrega, pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses;

devendo  o  fornecedor  ser  responsabilizado  se  ocorrer,  o  fornecimento  de  equipamentos

vencidos, que deverão ser imediatamente substituídos e entregues, sem qualquer ônus para o

contratante, na Secretaria Municipal de Saúde no endereço do almoxarifado;

4.10 –  Os  equipamentos,  materiais  e  mobiliários, objetos  do  presente  certame,  serão

entregues, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, Av. Gov. Jorge

Teixeira, nº 1.146 – Nova Porto Velho, CEP 76.820.116, na cidade de Porto Velho, onde

serão  recebidos  por  Comissão  de  Recebimento  designada  para  esse  fim,  com

conhecimento técnico na respectiva área, para acompanhamento, fiscalização, conferência e

recebimento dos referidos materiais, obedecendo-se aos seguintes procedimentos;

4.11 – Feito  a  entrega  pela  contratada  por  intermédio  da  Comissão  de  Recebimento,

realizará  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  os  exames  necessários  para

aceitação/aprovação  dos  equipamentos  de  modo  a  comprovar  que  o  mesmo  atende  as

especificações estabelecidas neste instrumento;

4.12 – Por  ocasião  da  entrega,  caso  seja  detectado  que  os  equipamentos,  materiais  e
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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mobiliários não atendam as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-

lo,  integralmente  ou  em  parte,  obrigando-se  a  licitante  a  providenciar  a  substituição  dos

equipamentos não aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

4.13 – Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes,

laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do

objeto deste instrumento, caso se faça necessário.

4.14  – Entregar o objeto nas especificações contidas nos itens deste Termo de Referências

acompanhadas de manual de instrução, em português, na forma e prazo estipulados.

4.15 – O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fazer as instalações, e se necessário o

treinamento dos  operadores.  As  instalações  dos  materiais  e  /ou  equipamentos,  serão

realizadas pela empresa fornecedora, após o tombamento dos materiais e /ou equipamentos e

não poderão ultrapassar 15 dias corridos para instalação;

4.16 –  As  instalações  dos  materiais  e  /ou  equipamentos,  serão  realizadas  pela  empresa

fornecedora na unidade designada (UPA de Jaci Paraná) da Secretaria Municipal de Saúde,

onde serão recepcionadas  pela  Comissão de Recebimento  designada para esse fim,  com

conhecimento técnico na respectiva área, para acompanhamento, fiscalização, conferência e

recebimento dos referidos materiais e /ou equipamentos;

5 – DA PROPOSTA COMERCIAL

A proposta  deverá  ser  apresentada  em observâncias  às  quantidades  e  descrever

detalhadamente  as  especificações e  características  técnicas relevantes  do produto

oferecido,  observadas  as  especificações  mínimas  constantes  do  anexo  deste

documento, além de serem observadas as seguintes exigências:

5.1 –  Conter  as  especificações  do  item  oferecido  de  forma  clara,  descrevendo

detalhadamente  as  características  e  outros  elementos  que  permitam  facilitar  o

julgamento;

5.2 – Apresentar a composição dos preços por item para os equipamentos e materiais,

observando a licitante, sobre pena de desclassificação, que deverá apresentar preço

para cada item constante deste documento e de seu anexo;

5.3 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos na proposta

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo

considerados pleitos de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo os respectivos

produtos serem fornecidos a SEMUSA sem ônus adicionais;

5.4 – Será desclassificada a proposta que não atender às especificações requeridas,

bem  assim  a  que  omitir  informações  relevantes  ou  que  associem  características
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diversas dos materiais e equipamentos que estiverem sendo cotados;

5.5 – É vedada a apresentação de proposta alternativa.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas

pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como, as nor-

mas previstas no Termo de Referência e seus Anexos, são obrigações da Contra-

tada:

6.2  Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da  Saúde/Vigilância

Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a  apresentação,

inviolabilidade,  embalagem,  esterilização  dos  produtos  quando  indicado  e  constar

obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,

em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso

necessário;

6.3 A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à

CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material,

não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  e/ou

acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

6.4 Do  Responsável  Técnico  –  As  embalagens  deverão  apresentar  o  nome  do

Responsável Técnico pela fabricação do item/produto, com o respectivo número do

Conselho Regional de Classe. O registro do profissional deverá ser obrigatoriamente

da unidade federal onde a fábrica está instalada;

6.5  Na Nota Fiscal emitida em duas vias deverá indicar o número: do Processo, da

Nota de Empenho, o nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente

do Contratado onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto

deste instrumento. Em favor da Prefeitura Municipal de Porto Velho, sob o CNPJ nº.

05.903.125.0001-45, situada na Rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-

000 – Porto Velho/RO;

6.6 Certificado  de  Boas  Práticas: Cópia  do  Certificado  de  Boas  Práticas  de

fabricação  Nacional  e/ou  do  Local  de  Origem  do  produto,  bem  como,  cópia  da

publicação no diário oficial da União nos casos dos produtos de origem nacional;
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6.7 A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, ho-

ras extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais

relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados;

6.8 A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação dos produ-

tos, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da en-

trega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

6.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto

Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

6.10 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente

contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir,

sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

6.11  A  empresa  deverá  obedecer  no  ato  da  entrega  às  condições  ofertadas  na

proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo

de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

7.1 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

o fiel  cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS MATERIAIS)  e prestar as

informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

7.2 Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao

objeto deste instrumento, por servidor ou Comissão de Recebimento dos Materiais,

devidamente  legalizado,  conforme prevê o art.  73,  da Lei  n.º  8.666/93,  bem como

rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  produtos  que  a  empresa  entregar  fora  das

especificações  do  Termo  de  Referência  e  seu  (s)  Anexo(s),  não  eximindo  a

CONTRATADA  de  sua  total  responsabilidade  quanto  ao  cumprimento  de  suas

obrigações;

7.3 Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a aquisição dos produtos;

7.4 Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao estabeleci-

do neste Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fa-
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tura, e devidamente atestados por servidor ou comissão encarregado do recebimento

e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1 São  requisitos  relacionados  aos  aspectos  qualitativos  do(s)  produto(s)  e  à

verificação da Legislação Sanitária vigente;

8.2 O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de

preços,  prova  de  registro  material  emitido  pela  ANVISA  (Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e

ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de

Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples;

8.3 Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento

que  comprove  o  pedido  de  sua  revalidação  (protocolo),  junto  ao  comprovante  de

pagamento da taxa de revalidação do referido registro;

8.4 Certificado  de  Boas  Praticas  de  Fabricação  e  Controle  de  Linha  de

Produção/Produto e/ou sua publicação no DOU com vigência atualizada, emitido pela

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS

nº. 2.814/98, Artigo 5., Inciso III; (cópia simples);

8.5 No caso do produto Importado e também necessária a apresentação do Certificado

de Boas Praticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país

de origem, acompanhado de tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor

juramentado ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

8.6 Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir documento intitulado

Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle,  poderá  ser  substituído,

conjuntamente,  pelos  documentos:  Certificado  de  Autorização  de  Fabricação,

Certificado de Produto Farmacêutico e por uma declaração da Agência Internacional,

por linha de produção/forma farmacêutica especificada, desde que estes mencionem

que  a  unidade  fabril  está  sujeita  as  inspeções  em intervalos  adequados  e  que  o

fabricante cumpre com as Boas Práticas de Fabricação, conforme recomendação da

OMS;

8.7 Comprovação de possuir  em seu quadro,  profissional  responsável  técnico pelo

objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA na forma da legislação vigente;
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9 – GARANTIAS

9.1  –  Sem defeitos tanto de ordem técnica, quanto de apresentação do material  e

equipamento (características internas e externas) conforme descrição no Anexo I.

9.2 – O prazo de garantia contra defeitos após o recebimento definitivo, deve ser de no

mínimo 12 meses e declarados na Nota Fiscal.

10 – DO PAGAMENTO

10.1 – A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez)

dias após a  entrega  total  dos  materiais,  mediante  a  apresentação  dos  documentos:  Nota

Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor ou comissão encarregado(a) do recebimento

e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.  Na Nota Fiscal

deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente do licitante onde será realizado o

crédito correspondente ao pagamento do objeto desta licitação;

10.2 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,

àquela será devolvida ao(s) licitante(s) vencedor(es), pelo responsável da área Técnica e o

pagamento  ficará pendente  até  que o  licitante  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta

hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  regularização  da  situação  ou

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto

Velho/RO;

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Pelo  descumprimento  de quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento  convocatório,

serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I,

da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão

as  seguintes  sanções  administrativas,  garantida  sempre  a  ampla  defesa  e  o

contraditório:

11.1.2 Advertência;

11.1.3 Multa  moratória  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  do  valor  total  do

Contrato, em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) Produto (s) a contar

do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de

qualquer obrigação assumida;
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11.1.4 Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em

caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do

prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da

Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

11.1.5 Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  contratado,  no  caso  de  recusa

injustificada para a assinatura do contrato;

11.1.6  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  por  cento  do  valor  contratado,  no  caso  de

inexecução  total  do  contrato,  independentemente  de  rescisão  unilateral  e  demais

sanções previstas em lei;

11.1.7 Multa  de  10% (dez  por  cento)  por  cento  do  valor  contratado,  no  caso  da

contratada dar causa à rescisão do contrato;

11.1.8 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.1.9 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir  a Administração pelos prejuízos

resultantes e  após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

11.2 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar

o contrato, deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver

a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla

defesa,  ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  o  Município,  e  será

descredenciado no  SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas

previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

11.3 As  multas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

deduzidas do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento

seja  insuficiente  para  cobrir  a  multa,  a  Contratada  será  convocada  para

complementação do valor homologado;

11.4 As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre si,

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas

legais cabíveis, garantida a prévia defesa;
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11.5  No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será

observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

11.5.1 Recusar-se  a  fornecer  os  materiais  contratados,  sem  prejuízo  das  demais

sanções legais cabíveis;

11.5.2 Prestar  informações  inexatas  ou  causar  embaraços  ou  desatender  às

determinações da fiscalização;

11.5.3 Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

11.5.4 Desatender às determinações da fiscalização;

11.6 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o

motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo

da cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

11.7 A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a

punir comunicado por escrito pela contratante à contratada, após o regular processo

administrativo;

11.8 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior,

devidamente comprovado, a critério do Município;

11.9 O  prazo  para  apresentação  de  recursos  das  penalidades  aplicadas  é  de  05

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

Francisca Rodrigues Nery  - matricula 0830118
Diretora do Demac/SEMUSA

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

Autorizo  o  procedimento  administrativo  na  forma  legal,  conforme  delegação  de

competência pelo Decreto Nº 13.234 de 21/10/2013.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. – Fone (69) 3901-2941

41



Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO I 

LOTE I

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES

Item DESCRIÇÃO Quant.
01

OXÍMETRO  DE  PULSO  PORTÁTIL  COM  SENSOR  ADULTO,  INFANTIL  E
NEONATAL –  Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento
através  de  absorção  de  infra-vermelho  não  dispersivo.  Especificações  Técnicas
Mínimas: Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo
para  pacientes  adultos;  Curvas:  Pletismográfica  e  tendências;  Parâmetros:  SpO2,
frequência cardíaca e tendência 24 horas com registro dos Eventos (memória); SpO2:
Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a
100 %); Frequência Cardíaca: Range: 30 - 250 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1
%; Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; Alça lateral
para transporte; Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo
com variação da saturação; Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste
tanto  automático  quanto  manual  pelo  operador  para  todos  os  parâmetros;
Alimentação: Entrada 110/220, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia
mínima de 2 horas; Peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima
de 2 horas); Acessórios Inclusos (por Aparelho): 02 Sensor Y original, com cabo, para
uso  pediátrico,  02  Sensor  de  dedo  original,  tipo  clip,  com  cabo,  para  uso  em
pacientes  adultos.  As  licitantes  deverão  apresentar  o  equipamento  ofertado,
acompanhado dos sensores, para avaliação de conformidade com as especificações
técnicas  mínimas,  por  um período  de  07  (sete)  dias.  Apresentar:  Catálogos  que
Comprovem  o  atendimento  as  especificações  técnicas  mínimas,  Registro  no
Ministério  da  Saúde,  Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  emitido  pela
ANVISA,  Certificado  de  atendimento  a  norma  NBR  IEC  601-1  e  Atestado  de
Capacidade Técnica, fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado que
comprove o funcionamento há pelo menos 02 (dois) anos de equipamento compatível
em característica com as do objeto desta licitação (oxímetro de pulso). Manuais: 01
cópia  do  manual  de  operação  (por  aparelho).  Garantia:  12  meses  após  o  aceite
definitivo  do  equipamento.  A  contratada  deverá  garantir  suporte  técnico  e
fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 10 anos após o aceite
definitivo. Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de
07 (sete) dias para proceder à instalação e treinamento de operação, em datas a
serem  agendadas  com  a  equipe  médica.  As  licitantes  deverão  apresentar  o
equipamento ofertado, acompanhado do sensor tipo clip adulto, para avaliação de
conformidade com as especificações técnicas mínimas, por um período de 07 dias.
Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o
fornecimento  de  materiais  usados  ou  recondicionados.  Com registro  na  ANVISA.

02
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Garantia mínima de 12 meses. 

02 MACA FIXA – Reforçada, dimensões mínimas de 1900 x 500 x 800 mm, leito e cabe-
ceira acolchoados em courvin, na cor azul royal, estrutura tubular em aço inox núme-
ro 22, cabeceira regulável, grades de abaixar nas laterais em aço inox, com colchone-
te. Suporta até 130 kg de peso. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 me-
ses.

10

03 CARRO MACA HOSPITALAR  –  APLICAÇÃO GERAL: Equipamento utilizado para
transporte de pacientes. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
- Maca construída em aço; 
- Leito estofado revestido em courvim na cor azul royal com regulagem na cabeceira;
- Estrutura tubular em aço;
- Pés com rodízios de no mínimo 3" sendo 02 com freios;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor branca gelo;
- Dimensões:1,85m altura x 0,55m largura x0,80m altura;
- Grades laterais removíveis;
- Estrutura tubular em aço, pintura eletrostática a pó, estufado revestido; 
- Grades laterais em aço inox; 
- Suporte de soro em aço inox; 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Registro do produto junto ao Ministério da Saúde 
emitido pela ANVISA; Catálogo do Produto. Capacidade de peso 150 kg.

03

04 COLCHÃO – De solteiro, em espuma ortopédica, densidade D33, 1.880 mm x 780
mm x 140 mm, revestido em tecido com 90% em poliéster e 10% em poliamida. Apre-
sentar certificado de densidade, expedido pelo CEPED ou órgão similar. Suporta até
100 kg de peso. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

20

05 CAPA – Para colchão de solteiro, adulto, cor azul royal, dimensões 190 x 82 x 12 cm,
em courvin, com costura não vulcanizada e abertura lateral com zíper. Com registro
na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

20

06 VENTILADOR  PULMONAR  – CARACTERÍSTICAS  GERAIS:  Ventilador  pulmonar
microprocessado que atenda às seguintes especificações mínimas: Ciclado a tempo
e/ou pressão; Limitado à pressão; Fluxo contínuo para ventilação neonatal ou similar;
Fluxo intermitente para ventilação adulto ou similar; Ar comprimido e oxigênio com ali-
mentação por rede de alta pressão; Bateria; Função Auto-Teste; Ventilação controla-
da acionada automaticamente em caso de apnéia, em todas as modalidades espontâ-
neas; Monitorização de FIO2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou
ultrassônica; Monitor gráfico colorido de ventilação com no mínimo 10 (dez) polega-
das, com apresentação de pelo menos duas formas de ondas simultâneas; Indicado-
res visuais: equipamento ligado na rede elétrica. Bateria de emergência em uso. Alar-
me sonoro silenciado temporariamente; Alarmes audiovisuais: apnéia, alta pressão
nas vias aéreas, falta de alimentação elétrica, baixa pressão/desconexão do sistema
respiratório, bateria de emergência com baixa carga; Parâmetros de monitorização:
fluxo  inspiratório,  freqüência,  tempo  inspiratório,  relação  I/E.  Pressão  inspiratória,
pressão média. Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima, volume expi-
ratório, pressão média, sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que

02
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evite aumento excessivo da pressão endotraqueal. MODOS VENTILATÓRIOS: Assis-
tido/Controlado (PCV, VCV), ventilação com pressão suporte, SIMV – ventilação inter-
mitente sincronizada e CPAP – ventilação positiva contínua, PRVC – volume controla-
do com pressão regulada ou outra sigla que represente a mesma modalidade, ventila-
ção com suporte de pressão, APRV ou Bilevel ou Bipap; Fluxo inspiratório que abran-
ja a faixa mínima de: 1 a 120L/min no modo controlado; Volume corrente que abranja
a faixa  mínima de1 a 2000 ml; Tempo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0,1
a 3 segundos; Freqüência respiratória que abranja a faixa mínima de 1 a 100 rpm;
Peep que abranja a faixa mínima de: 0 a 45 cmH2O; Pressão de suporte que abranja
a faixa mínima de: 1 a 60cm H2O; Pressão Inspiratória: 01 a 60 cm H2O; Pressão
inspiratória e pressão de suporte ajustados de forma independente; Sensibilidade as-
sistida por pressão e/ou fluxo; possibilidade de realização de ciclo manual; Misturador
de ar comprimido e oxigênio eletrônico interno. Ajustável entre 21 a 100% com siste-
ma de segurança ByPass que permita o funcionamento contínuo do aparelho, mesmo
com a queda de uma das redes de gases (depois do equipamento ligado); Capacida-
de instalada (Hardware/ Software) para medir capnografia volumétrica. 
CARACTERÍSTICAS  ELÉTRICAS:  Tensão de alimentação:  110 a 220 Vac,  fonte
chaveada automática, freqüência de alimentação: 60Hz, bateria selada interna recar-
regável de emergência permitindo o funcionamento mínimo de 60 minutos. 
ACESSÓRIOS: 
02 (dois) – Circuitos paciente completo adulto autoclaváveis com traquéia em silicone
lisa internamente, com reservatórios de líquidos nas traquéias (dreno) - Pulmão testes
adulto. 
-  Fornecimento  de  todos  os  cabos,  conectores,  acessórios,  indispensáveis  ao
funcionamento solicitado.
- Mangueiras e conexões para gases (ar comprimido e oxigênio), conforme normas
da ABNT. - pedestal com rodízios e travas (freios).
CERTIFICAÇÕES:
Certificado de Registro no Ministério da Saúde Certificado de Conformidade com a
norma NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12. Certificado de
Conformidade  comprovando  IPX1.  Os  alarmes  deverão  atender  as  diretrizes  das
normas ISSO 9703-1, 9703-2 e 9703-3, conforme descrito na NBRIEC 60601-2-12.
Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

07 CAMA FAWLER HOSPITALAR – CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cabeceira, peseira
e grades laterais com varanda de sustentação em tubo de aço inox de 25,4 x 1,2mm
escamoteáveis,  sendo a  cabeceira  e a peseira  formadas automaticamente com a
elevação  das  grades.  Base  em tubo  com dimensões  aproximadas  de  50  x  30  x
1,5mm. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados
em U. Estrado articulado em chapa de aço de no mínimo de 1,5mm. que permita os
movimentos Fawler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Deverá acompanhar
sistema de acionamento dos movimentos por comando elétrico com controle remoto a
fio,  com  dispositivo  de  segurança.  Tratamento  antiferruginoso,  acabamento  em
pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, na cor
branca gelo. Possuir  pára-choque de borracha em toda volta  e suporte para soro
permitindo ainda altura regulável, de material em aço inox. Os rodízios devem ter no
mínimo  125  mm  de  diâmetro,  dotados  de  freios  de  dupla  ação  em  diagonal.
Capacidade devendo suportar até 180 kg. Dimensões externas e internas máximas:
Externas: 2,20 x 0,85 x 0,68m; Internas: 1,90 x 0,70m. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Registro do produto junto à Anvisa, Certificado de Conformidade Técnica NBR IEC
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60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-38. CD com manual de operação e
CD do manual técnico contendo os diagramas e esquemas elétricos do equipamento. 

08 CARRO DE EMERGÊNCIA – CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
- Carrinho de emergências eletricamente isolado em fibra ou aço com pintura 
eletrostática. 
- Rodízios em borracha de poliuretano ou similar com no mínimo 3” de diâmetro, com 
no mínimo 2 dotados de Freios. 
- Tábua de massagem. 
- Suporte para bala O2. 
- Local para acomodação de Cardioversor. 
- Gaveteiro Frontal com no mínimo 06 gavetas que ocupem metade do comprimento 
do carro (lado a lado) e 01gavetão que ocupe todo o comprimento do carro. 
- Trava de gavetas com lacre. 
-Mínimo de 06 tomadas para acessórios. 
-Extensão elétrica de 05 metros. 
- Dimensões aproximadas mínimas: 1,00 X 0,45 X 0,80 m (Comprimento X Largura X 
Altura). 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 
- Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. 
- Freqüência de alimentação: 60 Hz. 
- Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. 
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: 
- Estrutura em aço. 
- Pintura alifática/eletrostática ou epóxi, na cor branca gelo. 
- Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, 
indispensáveis ao funcionamento. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde; Catálogo do produto. Com registro
na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

03

09 CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR  –  DESCRIÇÃO  GERAL: Desfibrilador
Cardioversor com monitoração de ECG e Marcapasso Externo. 
APLICAÇÃO GERAL:  Prover desfibrilação/cardioversão a pacientes acometidos de
taquicardias e bradicardias, além de monitorizar ação de pacientes em transporte e
internados.  CARACTERÍSTICAS  GERAIS:  Desfibrilador  Portátil  com  gabinete  de
material  sintético  que  possua  suporte  de  pás  próprio,  alça  para  transporte
incorporada,  que  utilize  tecnologia  de  desfibrilação  por  onda  tipo  “Bifásica  e/ou
Bifásica Retilínea” e que possibilite realizar desfibrilações/cardioversões com níveis
menores de energia. Deve possuir sistema que possibilite a desfibrilação em modo
sincronizado  (Cardioversão)  e  não  sincronizado,  desfibrilação  externa  e  interna,
escala para desfibrilação,  mínima, de 1 à 200J com seleção por  teclas no painel
frontal e nas pás externas. Monitor de ECG com traçado contínuo através de display
eletroluminescente ou colorida de, no mínimo, 5” de alta resolução. Aquisição do ECG
através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas.
Modo  Semi-Automático:  que  permita  o  uso  do  equipamento  como  Desfibrilador
Externo Automático (DEA). Neste modo o equipamento deve Interpretar Fibrilação
Ventricular e Taquicardia Ventricular de alto risco (sempulso), carregando e emitindo
mensagem de que o choque é requerido. Para os outros ritmos deverá emitir uma
mensagem de que o choque não é requerido. Marcapasso Externo Transcutâneo:
para uso em demanda, ouverdrive e assíncrono (freqüência fixa) com pulso de, no
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mínimo,  20ms e  de  corrente  constante  para  correção da freqüência  cardíaca  em
bradicardia e suporte em assistolia com espícula de deflexão negativa que favoreça a
distinção  do  pulso  de  marcapasso  em relação  a  contração  ventricular  natural  do
paciente. O equipamento deve realizar a detecção e visualização em tela através de
marcadores  da  maioria  dos  pulsos  de  marcapassos  implantáveis.  Registrador:
manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme do
ECG  do  paciente  com  anotação  da  hora,  data,  nível  de  energia  selecionada  e
liberada na desfibrilação, impedância, freqüência cardíaca, desfibrilação sincronizada,
derivação,  amplitude do ECG, acionamento de alarme e corrente de marcapasso.
Memória  de  armazenamento  de  pelo  menos 20 eventos  de  desfibrilação  ou  pelo
menos 70 eventos de alarme. Outras características: Bateria recarregável, externa e
removível, preferencialmente de chumbo e selada , com autonomia mínima para 2,5
horas de monitorização ou 35 desfibrilações em carga máxima (200J). Alimentação
em rede elétrica alternada de 90 à 240V automático. 
Deve acompanhar: 
01(um) conjunto de pás externas adulto com pediátrica embutida; 
01 (um) cabo de paciente de 3 vias; 01(uma) bateria recarregável; 01 (um) eletrodo e
multifunção;  01  (um)  bloco  de papel  para  registrador;  01  (um)  cabo  universal  de
multifunção; 01 (um) cabo de alimentação. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
CD com manual  de operação e CD do manual  técnico contendo os diagramas e
esquemas  elétricos  do  equipamento.  Registro  do  produto  junto  ao  Ministério  da
Saúde;  Certificado  de  Conformidade  com as  normas  ABNT NBR IEC  60601-1  e
ABNT NBR IEC 60601-2-4. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

10 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  – Carro de “transporte manual de
cargas”;  de  chapa  de  aço,  espessura  mínima  2,0  mm,  acabamento  de  solda  na
estrutura; com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi, cantoneiras de 3,0mm de
espessura; utilizado para transporte de materiais diversos;  plataforma fechada em
tela, retangular; modelo com assoalho em chapa de aço, aramado em toda volta, tela
com 800mm de altura; contendo 1/2 grade para abertura no sentido do comprimento;
pegador  no  formato  de  aba  tubular  em  uma  das  laterais;  medindo  mínimo  de
(1300x750x1500)mm  (CxLxA);  capacidade  mínima  de  400  kg;  com  rodas
pneumáticas (325 x 8"),  volante cilíndrico para guia de rodas traseiras;  total  de 4
rodas, sendo 2 fixas frontal,  2 giratorias atrás. Com registro na ANVISA. Garantia
mínima  de  12  meses.  O  peso  suportado  em  conformidade  com  as  Normas
Regulamentadoras 11 e 17:  a expressão “transporte manual de cargas” designa todo
transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador;
ela compreende o levantamento e a deposição da carga.

02

11
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE COM BRA-
ÇADEIRA E SUPORTE PARA SORO –  DESCRIÇÃO GERAL:  Poltrona reclinável
para coleta de sangue com movimentos de trendelemburg e reclinável, para várias
posições, estrutura em tubos com pintura eletrostática na cor branca gelo, reclinável,
permite trendelemburg c/ac. Manual na lateral; c/ 03 posições, com trava; revestimen-
to em courvim impermeável, na cor azul royal; com braços e braçadeira para injeção
removíveis. Além de suporte para soro; dimensões: comprimento: 1.73 m, largura:
1.10 m (no máximo) e altura 1.20 m (no máximo); Peso suportado de até 130 Kg. In-
clui: Manual e garantia mínima de 12 meses. Com registro na ANVISA.

04

12 POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS – Estrutura em tubo de aço com trata- 08
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mento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de
aço retangular. Revestimento em courvin de alta qualidade e  reforçado na cor azul
Royal. Estofamento anatômico com espuma de alta densidade. Braços articuláveis
que se movimentam junto com a inclinação do leito. Movimento de encosto e peseira
independente, acionado por meio de manopla lateral com acabamento em PVC. Sis-
tema de acionamento do encosto dotado de cilindro pneumático, que evita desloca-
mento rápido ao baixar e auxilia no retorno a posição normal. Rodízios de 2" polega-
das. Reclinável, movimento simultâneo encosto, braços, pés, acionamento três está-
gios, alavanca cremalheira, até posição leito; amortecedor a gás; revestimento, cour-
vim reforçado na cor azul royal, espessura mínima 1,2 mm,; estofamento total, espu-
ma injetada, alta densidade; braços revestidos courvim reforçado, espessura mínima
1,2 mm alta densidade, estofamento total espuma injetada, alta densidade; estrutura
aço carbono, seção quadrada aproximadamente 28 mm x 28 mm, base estrutura aço
carbono, seção circular diâmetro aproximado  30 mm, espessura aproximada 1,55
mm, pintura eletrostática, cor branca gelo; dimensões aproximadas: posição normal
900 mm comprimento x 830 mm largura x 1.210 mm altura (encosto), posição reclina-
da: 1.600 mm comprimento, x 830 mm largura x 1.210 mm altura. Peso suportado de
até 130 Kg. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.
                               

13 ASPIRADOR  DE SECREÇÕES  – Aspirador  cirurgico;  móvel  com alça,  compacto,
portatil; bomba com sistema sucçao, regulagem de vacuo de 0 até 23"hg, 1,3 l; motor
de protetor termico, uso clinico, odontologico, veterinario e cirurgico,; fluxo maximo de
aproximadamente voltagem 110/220 vca - 60 hz, consumo 70 w; vacuo maximo de
aproximadamente  sistema diafragma;  vacuometro  calibrado  vacuo:  de  0  a  23  hg,
valvula  automatica de nivel;  registro  para  ajuste  de vacuo na faixa  dimensões da
embalagem: l=17,0cm; a=22,0cm;c=35,0cm; frasco com valvula de seguranca peso da
embalagem 2,6 kg-registro na anvisa: 10355390010; filtro de ar prazo de validade
indeterminado;  garantia  12  meses  no  aparelho  e  03  meses  nos  acessorios;  não
necessita  de  manutenção  ou  lubrificante;  alimentacao:  110/220  vca  (60hz);
acompanha : para aspirar liguidos e secreções; inclui: silencioso baixo consumo de
energia. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.  

04

14 DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL PORTÁTIL – Visor de contagem
com excelente visibilidade mostra o batimento cardíaco e lâmpada de pulso; Áudio
superior,  exclusiva  supressão de ruídos,  controle  de  volume digital  (alto/baixo);  a
prova d’água; sem fios funciona com 02 (duas) pilhas AA com indicador de pilhas
gasta e aviso para quando deve ser trocadas. Registro na ANVISA. Garantia mínima
de 12 meses.  

02

15 FOCO  REFLETOR  AMBULATORIAL  – Equipamento  fabricado  e  certificado
conforme as normas NBR IEC 60601-1  e  NBR IEC 60601-1-2.  Articulações para
movimentação do braço permitindo maior leveza aos movimentos. Subdividido em
poucos  conjuntos  facilitando  a  sua  montagem,  instalação  e  manutenção.  Design
moderno visando facilitar os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e
calor no campo cirúrgico, proporcionando ainda condições facilitadas para assepsia
dos componentes que entram em contato com o usuário. Base fundida em alumínio
com carenagem moldada  pelo  processo  de  vacuum forming  em Poliestireno  Alto
Impacto, (PSAI). Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na
cor  branco  gelo.  MOVIMENTOS/ÂNGULOS/POSIÇÕES  O  sistema  de
posicionamento  das  cúpulas  foi  projetado  visando  grande  mobilidade,  promove
movimentos amplos, leves, precisos e flexibiliza de modo rápido e fácil a iluminação
no  campo  operatório.  Seus  braços  possuem  quatro  articulações  onde  o  seu

03
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posicionamento  é  realizado  por  meio  de  trabalho  interno  de  molas  e  externa  do
aparato, facilitando os movimentos: circular (giro livre em torno do tubo pedestal), de
torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da articulação), básculo (+20º / -45°), e
flexão (giro de 300º em torno do eixo da cúpula). Sistema de auto balanceamento
sem  a  necessidade  de  contrapeso.  DIFERENCIAIS:  Modelo  dedicado  a  fornecer
iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor
e ajuste de intensidade luminosa localizado no arco da cúpula. Conjunto composto
por uma cúpula 4LE, placa ótica dividida em quatro seguimentos de 18 power leds
totalizando  72  power  leds  por  cúpula.  Construção  de  placas  e  componentes
desenvolvida com materiais ecologicamente corretos. Lentes de Fresnel (colimador)
projetadas de forma a garantir alto índice de reflexão gerando grande luminosidade
ao  campo  operatório.  Construção  mecânica  e  óptica  desenvolvida  100%
internamente,  garantindo assim baixo custo de produção e de reposição.  Sistema
“ENDO” que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta
iluminação  reduz  a  fadiga  dos  olhos  durante  os  procedimentos  endoscópicos  e
diminui o reflexo nos monitores LCD durante o procedimento e mantém o ambiente
com iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor,
o cirurgião pode controlar a temperatura de cor do equipamento de acordo com a
necessidade ou técnica a ser empregada. Campo operatório ajustável na manopla
estéril. Luz fria e de grande durabilidade. Sistema de emergência com bateria auto-
recarregável, que possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia,
permitindo que a cúpula permaneça acesa por um período de duas a quatro horas,
led sinalizador de nível de carga de bateria. Base fabricada em alumínio, material
resistente a corrosão, aumentando assim a vida útil do equipamento. Equipamento
leve e de fácil movimentação equipado com rodízios em polímero com sistema de
freios de fácil acionamento. Posicionamento realizado por meio de manopla estéril ou
alças laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e
desliga endo ou liga e desliga luz;  localizados no arco da cúpula.  ACESSÓRIOS
INCLUSOS: Manopla Autoclavável  (2x);  Sistema de emergência com bateria auto-
recarregável, que possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia,
permitindo que a cúpula permaneça acesa por um período de duas horas. Manual do
usuário. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.  

16 CADEIRA DE  RODAS  – Cadeira  de  rodas,  para  adulto,  confeccionada  em  aço
tubular metálica com duplo X tubular central,  pintura eletrostática,  dobrável  em X,
braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado, apoio de
pés  com  altura  ajustável,  dobrável,  removíveis  a  90  graus,  com  sistema  de
travamento  lateral,  apoio  sural  tipo  almofada  ou  faixa  para  panturrilha.  Rodas
traseiras  grandes  (24  polegadas)  com  pneus  infláveis,  aro  de  impulsão  de  aço
carbono, nylon ou alumínio de 3/4 polegada de diâmetro com acabamento em pintura
eletrostática, cubo de alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo
"Quick  release"  com  diâmetro  entre  12  a  15  mm.  Rodas  dianteiras  pequenas
giratórias  com  pneus  maciços  de  ate  06  polegadas,  pneus  compactos,  ambas
providas de rolamento blindado nos seus eixos, sendo as rodas de trás propulsoras e
as da frente direcionais montadas em garfo de alumínio ou nylon, fixado em cubos
dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos de rolamento. Freio de alumínio
bilaterais ajustáveis,  que permitam a regulagem, com acionamento das trava para
trás. Placa de fixação das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de
altura, mudança de angulo do assento e anteriorização ou posteriorização da mesma
em ate 06 posições distintas. Assento e encosto em tecido de nylon impermeável de
alta resistência ou courvin, acompanhando uma almofada ortopédica, com 03 (três)
centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido com
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velcro para fixação, manoplas emborrachadas, pedais posteriores para condução por
terceiros e apoio para pés removível. Garantia mínima de 12 meses.  Capacidade
para suportar ate 160kg.
CARACTERISTICAS GERAIS: 
- Dobrável em X. 
- Com assento e encosto em nylon. 
- Apoio removível com trava camuflada, para braços.
- Apoio removível e enlevável, para pernas. 
- Bolsa no encosto para prontuário. 
- Suporte para soro. 
- Regulável em altura. 
- Rodas traseiras aro 24, com pneus maciços. 
- Rodas dianteiras aro 06, com pneus maciços. 
- Apoio independente para os pés (reversíveis). 
- Freio. 
- Aro em borracha com friso. 
- Suporte de hidratação em aço inoxidável. 
- Suporte para cilindro de O2. 
- Almofadas densidade 28 kg/m3. 
- Estrutura em aço carbono, pintura epóxi. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde; Emitido pela ANVISA; Catalogo do 
produto.

17
ELETROCARDIÓGRAGO  COM  SOFTWARE  –  APARELHO  DE
ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS – eletrocardiógrafo 12 canais Interpretativo
com monitor; Impressão em formato A4 permite Fácil  visualização; baixo custo de
Impressão – função grade permite o Uso de papel fax; fácil operação, com Apenas
um tecla (modo de impressão, Modo monitoração); 12 canais Simultâneos em tela;
tela de LCD Colorida 4,7”; controle de brilho do Lcd; acesso rápido para todos os
Menus;  modulo  de  espirometria  (opcional);  interpretação  do  ECG  Baseado  no
avançado código Minnesota; memória para 120 Pacientes; visualização do ecg em
Tempo real; conexão com o PC através Da LAN; Idioma português. Com registro na
ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.  

02

18 MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO I – BASICO
CARACTERÍSTICAS  GERAIS: Equipamento  multiparametrico  com capacidade  de
monitorar os seguintes parâmetros: ECG ; respiração; oximetria de pulso; pressão
não invasiva e temperatura corpórea.
SISTEMA DE VÍDEO: 
Display digital em cristal líquido colorido, com controle de velocidade para o traçado
de  curva  variável  em 25  mm/s  e  50  mm/s  (pelo  menos),  com dimensão  mínima
interna  de  10”  (polegadas);  Tendência  de,  no  mínimo,  24  (vinte  e  quatro)  horas
apresentada no monitor,  de todos os parâmetros fisiológicos em formato gráfico e
numérico. 
ALARMES: 
Reguláveis de bradicardia e taquicardia e desconexão de sensor do paciente. 
INFRA-ESTRUTURA E DADOS GERAIS: 
Equipamento  deve  possibilitar  monitoração  de  no  mínimo 06  (seis)  parâmetros  e
06(seis) ondas simultâneas na tela; Compatibilidade a rede alternada de 100 a 230
VAC – 60 Hz, automática; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de
sincronismo para cardioversão; Deve permitir integração com central de monitoração 
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e impressão em impressoras a laser e jato de tinta; Detecção de marca-passo. Deve
possuir conjunto de baterias internas que possibilitem autonomia mínima de 2horas
para realização de transporte de pacientes. 
PARÂMETROS EXIGIDOS: 
1.  Eletrocardiograma(ECG):  Entrada  flutuante;  Proteção  contra  desfibrilador  e
aparelhos  eletrocirúrgicos  com rápida  recuperação  da  linha  de  base.  Número  de
derivações:  7  (mínimo),  sendo estas:  D1,  D2,  D3,  avr,  avl,  avf  e  uma precordial;
Sensibilidade ajustável: 2.5, 5, 10 e 20 mm /mV; Frequência Cardíaca: Faixa mínima
para amostragem de FC: 0 - 300 bpm; Resolução da faixa de amostragem: 1 bpm;
Leitura digital com 3 (três) dígitos; Precisão mínima: +/- 1%. Deve acompanhar: 02
cabos paciente de 05 vias.
2. Respiração:Respiração por impedanciometria torácica. Frequência respiratória na
faixa de 1 a 150 rpm; Precisão: +/- 2 rpm; Resolução: 1 rpm; Detecção e alarme de
apnéia com tempo programável  de 05 a 40 segundos. Apresentação de curva de
respiração. 
3. Oximetria (SpO2): Faixa: 0 a 100%; Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SpO2);
Resolução: 1 %; Medição de pulso: 20 a 250 bpm; Precisão: +/- 2,5 bpm; Resolução:
1  bpm;  Indicativo  auditivo  da  variação  da  saturação.  Ajuste  digital  do  volume;
Apresentação da curva plestimográfica. Deve acompanhar: 02 (dois) sensores não
descartável para dedo adulto.
4. Pressão não invasiva (PNI): Medição das pressões média, sistólica e diastólica;
Modos  de  operação:  manual,  estatístico(STAT),  e  automático  com  intervalos  de
medições programados pelo usuário de 1 a 120 minutos com incrementos unitários.
Deve acompanhar: 02 (dois) Manguitos anti-alérgico reutilizável para uso adulto e 01
mangueira para PNI. 
5.Temperatura: Faixa : 1 a 49ºC; Precisão mínima: +/- 0,2ºC; Resolução: 0,1ºC; 02
canais simultâneos. Deve acompanhar: 02 (dois) sensores de temperatura superficial.
O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR OS SEGUINTES DISPOSITIVOS PARA 
SINALIZAÇÃO: 
Indicador áudio visual de QRS; Indicação para equipamento ligado em rede (AC) e
ligada  na  bateria  (DC);  Indicação  de  bateria  com  baixa  carga.  Deve  permitir  os
seguintes ajustes. Teclas ON/OFF para acionamento; Teclas para configurações dos
parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display;  Sistema de
auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado; Sistema para apresentação de
mensagens funcionais em display; Sistema de memória constante para parâmetros
pré-configurados.  Sistema  ininterrupto  para  alarmes  visuais  segundo  a  NBR  ISO
9919. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento
não deve disponibilizar sistema manual para inibição. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Deverá  apresentar  Certificado de Registro  no  Ministério  da  Saúde,  Certificado de
Conformidade com a NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-1 / NBR IEC 60601-1- 2 /
NBR 60601-2-49; CD com manual de operação e CD do manual técnico contendo os
diagramas e esquemas elétricos do equipamento. Com registro na ANVISA. Garantia
mínima de 12 meses. 

19 CARRO DE CURATIVO  – Carro Curativo 2 Gavetas Inox. Especificação do carro curativo:
Estrutura em tubo de aço inox com gradeamento protetor nos três lados. Tampo superior, 2
gavetas  e  prateleira  em  chapa  de  aço  inox.  Suporte  para  balde,  compartimento  para
acessórios diversos e porta-papel. Rodízios de 4”. Dimensões do carro curativo: 2x43x80cm.
Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

03

20 BIOMBO  PARA USO HOSPITALAR  – Dimensões  (alt.  x  larg.):  Fechado:  180  x  58  cm. 09
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Aberto: 180 x 165 cm. Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono ¾”; Bandeiras em
tecido de algodão  cru  resistente;  Rodízios  de 1.5”.  Em Inox com Rodízios.  Acabamento:
Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de
pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis
sob  consulta.  Estrutura  e  medidas:  Todos  os  produtos  podem  ser  produzidos  em  aço
inoxidável. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

21 SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE – Suporte Soro de parede articulável
em  180°  na  Horizontal;  Tamanho:  66,7cm  de  comprimento;  Cor:  Prata.  Especificações
Técnicas: Tubo em alumínio no Ø (diâmetro) 31,75 mm na espessura (parede do tubo) 2 mm;
Com capacidade para 8 bolsas em gancho de inox 304 no Ø 4,76mm; Suporte de fixação na
parede com formato em “U” inox 304; Dispositivo de articulação com travamento;Tratamento
de superfície e pintura epóxi. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

19

22 ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE USO HOSPITALAR – Escadinha com 02 (dois) degraus
em tubo inox, piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante,
com cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha. Características: Altura do
primeiro  degrau  -  18  cm  aproximadamente;  Altura  do  Segundo  degrau  -  32  cm
aproximadamente; Largura do degrau - 16 cm aproximadamente e Comprimento do degrau -
38 cm aproximadamente. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

14

23 MESA AUXILIAR DE INOX COM RODÍZIOS – Mesa Auxiliar 43x110x80 com duas gavetas
(aço inox) Estrutura tubular, com duas gavetas e tampo embaixo, totalmente em aço inox.
Tamanho 43x110x80 com rodizios.  Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12
meses. 

08

LOTE II

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS

Item DESCRIÇÃO Quant
01 GELADEIRA – Confeccionada em material resistente, deve possuir design arrojado com pu-

xador lateral vertical e painel eletrônico. Além do design e da alta qualidade de fabricação,
deve possuir um sistema de gestão de substâncias nocivas e  certificado de acordo com a
norma internacional IEC QC 080000. O produto deverá utilizar gás isolante e gás refrigerante
que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. 
O  produto  deverá  apresentar-se  com  o  acabamento  na  cor  branca.  
Dados Técnicos:
• Tipo de Produto: 2 Portas Frost Free
• Capacidade líquida: 298 litros; Freezer: 80 litros
• Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 378
• Consumo (Kw/h): 48,8kWh/mês
• Grades removíveis
• Porta laticínios
• Prateleiras na porta
• Prateleiras de vidro temperado
• Iluminação interna
• Compartimento extra frio
• Compartimento congelamento rápido
• Gaveta
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• Porta ovos
• Separador de garrafas
• Degelo automático
• Porta latas
• Painel eletrônico
• Voltagem: Bivolt
• Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 185,6x61,9x69cm
• Peso aproximado do produto (Kg): 68kg. Selo Procel e garantia mínima de 12 meses.

02 BALDE LIXEIRA – com pedal, capacidade para 50 litros, tamanho 37 x 60,5, em aço
inox. Garantia mínima de 12 meses.

10

03 TELEVISOR COLORIDO 32' LCD – ou superior com controle remoto, sistema UHF e VHF,
incluindo no mínimo 01 entrada USB, HDMI, capacidade de reprodução HDTV com  timer,
127 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica Porto Velho – RO.

02

LOTE III

OUTROS MATERIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

01 ESCADA  DE SETE  DEGRAUS  –  Escada  de  duralumínio;  tipo  de  abrir,  uso  doméstico;
medindo 1,60m de altura; com sete degraus, tipo duplo; com capacidade máxima de 100 kg;
degraus com película antiderrapante, barra de travamento articulada; com pés com sapatas
antiderrapantes. Com registro no INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.

02

02 CAMA BELICHE NÃO HOSPITALAR – Beliche modelo tubular para o alojamento.  Em aço
totalmente  desmontável,  com  escada  removível,  grade  de  proteção  e  estrado  em  aço.
Dimensões:  (AxLxP):  700x1460x1990 mm Altura até o colchão 290 mm Peso:  36,140 kg
N.C.M. 94.03.20.00 Cód. 159.003. Garantia mínima de 12 meses.

04

03 LONGARINA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO HOSPITALAR – O aço inoxidável é uma
liga de ferro e cromo, podendo conter também níquel, molibdênio e outros elementos, que
apresenta  propriedades  físico-químicas  superiores  aos  aços  comuns,  sendo  a  alta
resistência  à  oxidação  atmosférica  a  sua  principal  característica.  Com  Alta  resistência  a
corrosão;  Aparência  higiênica;  Facilidade  de  limpeza/  Baixa  rugosidade  superficial;  Baixo
custo de manutenção; Material 100% reciclável; Relação custo/benefício favorável; Assento
em chapa de aço perfurada com laterais de reforço c/ corte a laser, bordas arredondadas;
Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. MEDIDAS:
4Lugares comprimento: 2.37m X altura 78cm X profundidade 64cm. Garantia mínima de 12
meses.

10

04 MESA DE ESCRITORIO, tipo escrivaninha, contendo duas gavetas. Características Gerais:
Fechadura Frontal com fechamento simultâneo; Gaveteiro medindo 32,0 cm larg X 32,0 cm 
prof. X 22,0 cm alt.; Estrutura em Aço Tubular 50mm X 30 mm; Fabricada em Madeira BP 15 
mm; Processo de soldagem MIG e Pintura epóxi a pó. Garantia mínima de 12 meses. 

10

FRANCISCA RODRIGUES NERY – MAT. 830118
DIRETORA DEPT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação  completa  da  licitante  ou  consórcio)  doravante  denominado
(Licitante/Consórcio),  para  fins  do  disposto  no  item  _______(completar)  do  Edital
_____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação)  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo  ______________________
(Licitante/Consórcio) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  _____________
(identificação  da  Licitação)  não  foi  informada,  discutida  ou recebida  de  qualquer  outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________(identificação  da  Licitação),  por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________(identificação  da  Licitação)
quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

     __________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante/consórcio,  no  âmbito  da  licitação,  com  identificação
completa)
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Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por
seu Representante Legal abaixo-assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente
data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide  o seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
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Processo n.º 08.00120-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Pregão
Eletrônico Nº 002/2016, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s)
menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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