
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 08.00221/2018
Fls._______________
Visto: ____________

EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019/SML/PVH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 08.00221/2018

LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  (TELEFONE
SEM  FIO,  SUPORTE  PARA  SORO  MÓVEL,  POLTRONA  HOSPITALAR…), visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
conforme especificações definidas nos Anexos I deste Edital, as quais
deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando  da
elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 500.073,31 (quinhentos mil, setenta e três reais e
trinta e um centavos).

Data  de  Abertura: 11  de  abril  de  2019  às  09h30min (horário  de
Brasília). Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

Disponibilidade  do  edital: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada  somente  nos  endereços  eletrônicos  Page:
www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Porto Velho - RO, 29 de março de 2019.

Janíni F. Tibes
Pregoeira

AVISO

Senhores Licitantes, 

Recomendamos  aos  interessados  em  participar  do  Pregão
regido  por  este  Edital  a  atenta  leitura  das
condições/exigências  nele  estabelecidas,  notadamente
quanto  aos  requisitos  de  participação,  formulação  de
propostas de preços, documentos de habilitação e prazos. 

Ressaltamos  que  será  de  inteira
responsabilidade  dos  licitantes  à  observância  de
mensagens,  avisos  e  comunicados  inseridos
no chat do(s) lote(s) e/ou no campo de mensagens geral
deste Pregão no Sistema Licitações-e. 

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à  Pregoeira  ou
membros  da  Equipe  de  Pregão,  por  e-mail
(pregoes.sml@gmail.com) ou pelo telefone (69) 3901-3639 e
(69) 3901-3069.

p  regoes.sml@gmail.com
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019

PROCESSO N° 08.00221/2018

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio
da  pregoeira  designado  pela  Portaria  nº  003/2019/GAB/SML  de
01/03/2019,  publicada no  Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia  - AROM  nº  2409  de  04.03.2019,  tornar  público  para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar
nº 654, de 06 de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de
março de 2017, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal
nº 10.300 de 17.02.2006, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006  e  suas  alterações,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e
demais normas regulamentares estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  (TELEFONE SEM
FIO, SUPORTE PARA SORO MÓVEL, POLTRONA HOSPITALAR…), visando atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme
especificações definidas nos  Anexos I e II deste Edital, as quais
deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando  da
elaboração de suas propostas. 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/04/2019 às 08h00min. 

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/04/2019 às 09h30min.

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/04/2019 às 09h30min.

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 11/04/2019 às 10h30min.

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 do Objeto/ Modelo de Proposta;
b) Anexo II: Termo de Referência e seus Anexos/Preços Referência;
c) Anexo III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta;
d)  Anexo  IV:  Declaração de  Superveniência  de  Fato  Impeditivo  de
Habilitação;
e) Anexo V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
f) Anexo VI: Declaração de ME’s/EPP’s.
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como
tais  nos  termos  do  art.  3º,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
alterações.

2.2. 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.

2.3.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  -  SML,  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”.

2.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.5. 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.

2.6.  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.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9.  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.
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2.10. 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.

2.11. 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.

3. DA DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

3.1. As despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste Edital, corre-
rá por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Pre-
feitura do Município de Porto Velho, assim detalhado:

Projeto De Atividade: 08.31.10.302.329.2.669 e 08.31.10.302.329.2.280
Elemento De Despesa: 4.4.90.52 – Material Permanente.
Fonte Recurso: 3.028.

3.2. O Valor estimado é de R$ 500.073,31 (Quinhentos mil, setenta e
três  reais  e  trinta  e  um  centavos),  conforme  pesquisa  de  preços
atestada pelo Departamento de Cotações/SML.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas mencionadas no item
2.1, deste Edital, regularmente estabelecida no País, credenciadas ou
não  no  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto
Velho, no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF desde que
atendam 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.

4.3.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos termos do art. 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, desde que o Ato tenha sido publicado
na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

b)  estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo
penalidade  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
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aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso.

c)  sejam,  nos  termos  do  art.  87  IV,  da  Lei  8.666/93,  declaradas
inidôneas para fins de participação em licitação ou contratação com a
Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  nos  termos  da  legislação
aplicável, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no SICAF, conforme o caso.

d)  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação.

e) Estejam  reunidas  em  consórcio  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si.

f) estrangeiras que não funcionem no País.

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

4.4. Por se tratar de produtos comuns, no mercado, não será admitido a
participação de empresas, na condição de consórcios.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  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.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. 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.

5.1.4. 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, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5.  Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa
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desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido
e todos os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta
licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos soci-
ais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens,
prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias
à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente
Pregão.

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência para o item, deverão
constar do campo próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas
neste instrumento convocatório, outras informações julgadas necessá-
rias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais”
do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não im-
pedirá a licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais in-
formações deverão constar da  proposta escrita  reajustada e enviada,
via e-mail, no prazo que será estabelecido e informado pelo pregoeiro,
em campo próprio do sistema, após a fase de lances.

5.1.9. Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio só sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação
do licitante. 

5.2.4.  Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente.
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5.2.7.  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  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.

5.2.9.  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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 04 (qua-
tro) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrôni-
co, os documentos exigidos neste edital para fins de habilitação e
proposta de preços adequada ao lance final ou valor negociado, quando
houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com).
 
6.2.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro, poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail aci-
ma, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item
6.1 e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade).

6.4.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e 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.
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II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se
apenas duas casas decimais 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 condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabele-
cido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pre-
goeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da
proposta.

6.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (no-
venta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão. 

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

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

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  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.

7.2. Nos objetos regulamentados pelo Ministério da Saúde: 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;

7.2.1.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. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR
ITEM, sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais,
sob pena de desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1,  deverão,
evidentemente,  estar  compatíveis  aos  de  mercado,  estimados  pela
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Administração.

8.2. Serão desclassificadas, ainda, 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  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange
aos  aspectos  tributários;  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.

II. Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei
8.666/93).

III.  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços  unitários e total dos itens  superiores
aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  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 ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, quando enviados
via correio eletrônico. 

8.3.3.  Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos;  ou
descumprir o prazo estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  da  primeira
colocada, a proposta de preços e documentos exigidos para habilitação
da próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data
de sua convocação.

8.3.5. 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  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou quando convocada, para a
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Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos
Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho –
RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019
PROCESSO Nº 08.00221/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  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. 

8.5. 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.

8.6.  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. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída
pelo  Sistema  de  Cadastramento  de  Fornecedores  (SICAF) e/ou pelo
Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

9.1.1.  O  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio,  poderá  efetuar  consulta
“online” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores–SICAF, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e
à qualificação econômico-financeira da licitante.

9.1.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

9.1.3.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,
encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação. 

9.1.4. DECLARAÇÕES: 
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9.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

9.1.4.2.  Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao
trabalho  de  menores, conforme  modelo  constante  no  Anexo  V  deste
Edital.

9.1.4.3.  Declaração  -  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital.

9.1.5. O  Proponente  Vencedor que não  for  inscrito  no  SICAF ou no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá
apresentar,  além  das  Declarações  constantes  dos  subitens  9.1.4.1,
9.1.4.2  e  9.1.4.3  deste  Edital, os  seguintes  documentos  de
habilitação:

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;

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 FAC);

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

c) 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;

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

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

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g)  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

9.4.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da
licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, que comprovem o fornecimento dos produtos compatíveis com o
objeto deste edital.

9.4.2. 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,  estando  as
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por
parte da Administração.

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – 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. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD
e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e
Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
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Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital;

9.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balancos e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos;

9.5.3.2. As exigências constantes nos subitens  9.5.3 e  9.5.3.1, não
afastam  a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço
Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  devidamente  registrada  ou
autenticados e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art.
1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

9.5.4.  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 autenticada ou registrada 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 autenticada ou registrada na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

9.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 9.5.4, letras “a” e “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

9.5.5. 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:

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
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9.5.6.  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;

9.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em
qualquer dos índices constantes do subitem 9.5.6 deste Edital, deverá
comprovar capital social registrado ou património 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. 

9.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de
90  (noventa)  dias  contados  da  data  da  sua  emissão,  ressalvado  o
disposto nos subitens abaixo:

9.5.8.1. Caso  a  empresa  esteja  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial, deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos
termos  do  art.  58  da  Lei  nº  11.101/05,  em  caso  de  recuperação
judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso
de recuperação extrajudicial.

9.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para
habilitação econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de
inabilitação.

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.6.1. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer
dos documentos listados no 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 alterações, 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 “a” 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/SML. 

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”) e 9.5 (9.5.1 a 9.5.7)
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deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente.

9.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (9.5 a 9.5.7),
ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o
Balanço Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio efetuará consulta
para emissão do Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema.

9.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  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 participar do presente certame
e, 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.

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  e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for
declarada  vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a
critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo com
a Lei Complementar 123/2006 e alterações).

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.

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 do Pregão, na forma eletrônica, via
e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

10.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes.

10.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.

10.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

10.2.2. Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

10.3. 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.

10.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

10.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de
recursos  tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao
Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de Licitações responsável
pela condução do processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-
los, no âmbito de suas competências.

10.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o
e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e
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neste  edital  e  ainda,  observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente  deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a  sexta-
feira), de  8h às 14h,  sob pena de  não ser conhecido  em razão de
intempestividade.

10.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos
neste  Pregão,  quando  o  Pregoeiro  mantiver  sua  Decisão  após  o
julgamento,  deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o
Julgamento e Decisão Hierárquica

10.6. 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.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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 pela Superintendente ao(s) licitante(s) vencedor(es).

11.3.  Caberá à  Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o
resultado  do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do
procedimento licitatório.

12. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

12.1. O fornecimento decorrente deste edital, em razão de tratar-se de
entrega imediata e, considerando o disposto no art. 62, §4º da Lei
Nacional  n.  8.666/93,  será  instrumentalizado  por  meio  de  Nota  de
Empenho, que terá força obrigacional e vinculará a licitante à sua
proposta, ao Termo e ao Edital de Licitação respectivo, sem prejuízo
às demais obrigações decorrentes de Lei e normas;

12.1.1. Após  a  homologação  do  procedimento  em  favor  da(s)
licitante(s), a Administração convocará o vencedor para retirar a Nota
Empenho respectiva, no prazo e forma estabelecidos;

12.1.2. Conforme autoriza o §3º do art. 27 do Decreto Municipal n.
10.300,  de  17.02.2006,  quando  o  Licitante  vencedor,
injustificadamente,  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho,  a
Administração  poderá  convocar  o(s)  licitante(s)  remanescente(s),
respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  comprovados  os
requisitos habilitatórios e feita a negociação, assumir a obrigação
decorrente  do  fornecimento  deste  edital,  sem  prejuízo  das  sanções
administrativas previstas em edital e das demais cominações legais
contra o licitante faltoso;

12.2. Face  ao  exposto  nos  subitens  acima  não  haverá  prorrogação
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contratual  nem  reajuste  de  preços,  os  quais  serão  fixos  e
irreajustáveis para todos os efeitos;

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1. As obrigações da Contratada e Contratante são as estabelecidas
no Termo de Referência Anexo II deste Edital. 

14. DO PAGAMENTO

14.1. Conforme disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II
deste Edital.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do
presente  deste  Instrumento  convocatório  ou  condições  previstas  no
Termo  Referência  (Anexo  II)  deste  edital,  serão  aplicadas  as
penalidades previstas na Lei 10.520/2002, Lei 12.846/2013 e Lei n.º
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, e ainda:

15.1.1. Conforme advertências e multas constantes no Termo de Referên-
cia, Anexo II deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A SML, 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.

16.2. 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.

16.3. 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 pregoeiro em contrário.
 
16.4. Na  contagem  dos prazos deste  edital  será  excluído  o dia de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações - SML, de
segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min.

16.5. 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.
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16.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito
à contratação.

16.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito.

16.8. 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.

16.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer dúvidas referentes a esta licitação, contrato ou instrumento
equivalente,  e  procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 29 de março de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________ AGÊNCIA: ______________ CONTA CORRENTE: _____________

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  (TELEFONE SEM
FIO, SUPORTE PARA SORO MÓVEL, POLTRONA HOSPITALAR…), visando atender as
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA, conforme
especificações definidas neste Edital. 

LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

ITE
M

DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

TELEFONE  SEM  FIO com
Identificador de Chamadas, Mute,
Flah,  Viva  –  Voz,
Rediscagem/Redial,  06  unidades
12 unidades Frequência  Dect 6.
(1.9GHz),  Teclado  Luminoso,
Idiomas  do  menu  em  Português,
Modo de Discagem Tom e
pulso, Memória para Registros de
Chamadas. GARANTIA MÍNIMA  DE 1
ANO APÓS ENTREGA.

UND 7

2

SUPORTE  PARA  SORO  MÓVEL
TOTALMENTE  INOX, construído  em
tubos  de  aço  inox  padrão  AISI
304  de  1”x1,2mm  de  espessura
recebendo  polimento  de  alto
brilho  para  melhor  assepsia.
Haste em aço inox com 04 ganchos
em formato de “X” e 01 gancho
para bomba de infusão, regulagem
de altura através de sistema de
trava  semi-giratória  composto

UND 40
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por um sistema de molas e tecnis
proporcionando maior vida útil.
Base em aço inox em forma de “X”
com  4  rodízios  de  2”  em
termoplástico.  Deverá  vir  um
rodízio sobressalente para casos
de  necessidade  de  troca.
Dimensões  aproximadas:  altura
máxima  2,10m.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde.
Garantia mínima de 02 anos após
entrega. 

3

Simulador  para  Situações  de
Ressucitação  de  Bebes, para
práticas  de  treinamento  nas
habilidades  de  ressuscitação,
manutenção  das  vias  aéreas,
ressuscitação  Cardio-Pulmonar,
acesso vascular e monitorização
do  ECG  er  manobra  de  Sellick.
Peso  e  dimensões  de  um  bebê
entre 2 a 4 meses. Com comando
remoto,  alteração  dos  rítimos
cardíacos.  Com  Rítimo  Normal
(NSR)  com  até  130  bpm,
Taquicardia  Ventricular  com
rítimo  de  até  210  bpm,  Sinus
Bradicardia com rítimo de até 80
bpm,  Sinus  Taquicardia  com
rítimo  de  até  180  bpm,
Fibrilação  Ventricular  e
Asystole. Alteração  e  exibição
de  Bradicardia  Sinusal,
Taquicardia  Sinusal,  Fibrilação
e Taquicardia Atrial, Sinus com
PACs,  Sinus  com  PJCs,
Taquicardia  Spraventricular.
Intubação oral e nasal, inserção
de máscara laríngea, manobra de
desfibrilação  com  aplicação  de
01choque  real,  leitura  de  ECG
com  derivações.  Inserção  de
agulha intra óssea com aspiração
simulada  da  medula  óssea.
Garantia mínima de 01 ano após
entrega.

UND 1

4

RELÓGIO DE PAREDE  - analógico,
redondo,  fundo  branco,  com
números  árabes,  três  ponteiros
(hora,  minutos  e  segundos).
Abastecimento  à  Pilha  AA  ,
diâmetro  mínimo  de  25  cm.
Garantia mínima de 01 ano após
entrega.

UND 15

5 POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS
– Estrutura em tubo de aço com
tratamento  antioxidante  e
acabamento em exclusiva pintura

UND 15
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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.  Sistema  de
acionamento do encosto dotado de
cilindro  pneumático,  que  evita
deslocamento rápido ao baixar e
auxilia  no  retorno  a  posição
normal.  Rodízios  de  2"
polegadas. Reclinável, movimento
simultâneo encosto, braços, pés,
acionamento  três  estágios,
alavanca  cremalheira,  até
posição  leito;  amortecedor  a
gás;  revestimento,  courvim
reforçado  na  cor  azul  royal,
espessura  mínima  1,2  mm,;
estofamento  total,  espuma
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  reclinada:
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 após entrega.

6 MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO EM
TUBOS  DE  7/8,COM  QUATRO  PÉS
COMPLETOS  DE  RODÍZIOS  DE
2”,TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL,
ALTURAREGULÁVEL.  ALTURA  MÍNIMA
APROXIMADA:  45  CMALTURA  MÁXIMA
APROXIMADA:  60  CM
DIÂMETROAPROXIMADO  DO  ASSENTO:
28,5  CM,  ASSENTOFORRADO  EM
COURVIM E ESPUMA  D33. Garantia
mínima de 12 meses após entrega.

UND 4
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7 MESA  PARA  REFEITÓRIO  COM  08
CADEIRAS  Tampo:  Tampo  com
formato  retangular,  em  madeira
MDP  (Painéis  de  Partículas  de
Média  Densidade)  com  espessura
mínima  de  25mm,  formando  uma
peça  única;  Revestimento  em
laminado melamínico de alta
resistência, texturizado com no
mínimo  0,3mm  de  espessura  na
parte  superior  e  inferior  do
tampo, na cor a definir;
Bordas  retas,  em  todo  seu
perímetro,  com  perfil  de
acabamento  em  fita  de
poliestireno  semirígido,  com
3,0mm de espessura no mínimo (na
mesma  cor  do  tampo),  contendo
raio da borda de contato com o
usuário  com  no  mínimo  2,5mm,
conforme NBR 13966 – Tabela 1,
coladas pelo processo HOLT-MELT
(a quente);
A parte inferior do tampo deverá
conter  buchas  metálicas
embutidas  para  receber  os
parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa.
Estrutura  da  mesa  e  banco:
Estrutura composta por 04 pés e
travessas laterais; Os pés e as
travessas são confeccionados em
tubo de aço (SAE 1010/1020) com
secção  retangular  50X30mm,  com
espessura  de  1,2mm  no  mínimo,
soldada pelo processo MIG, sem
arestas  cortantes.  Assento:
Assento com formato retangular,
em  madeira  MDP  (Painéis  de
Partículas  de  Média  Densidade)
com  espessura  mínima  de  25mm,
formando uma
peça  única;  Revestimento  em
laminado  melamínico  de  alta
resistência, texturizado com no
mínimo  0,3mm  de  espessura  na
parte  superior  e  inferior  do
tampo, na cor a definir;
Bordas  retas,  em  todo  seu
perímetro,  com  perfil  de
acabamento  em  fita  de
poliestireno  semirígido,  com
1,0mm de espessura no mínimo (na
mesma  cor  do  tampo),  coladas
pelo processo HOLTMELT
(a quente); A parte inferior do
assento  deverá  conter  buchas
metálicas embutidas para receber

UND 3
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os parafusos de fixação do tampo
à  estrutura  metálica  da  mesa.
Acabamento e montagem: A fixação
da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas,
cravadas  abaixo  dos  tampos  e
parafusos com rosca milimétrica
e arruelas de pressão; Todas as
peças  metálicas  utilizadas
deverão
receber  pré-tratamento  em  9
banhos sendo 5 por imersão e 4
por meio de lavagem: desengraxe
alcalino,  decapagem  ácida,
refinador de sais de
titânio,  fosfatização,
passivação  e  secagem,  sendo  a
última  com  água  deionizada
seguido de secagem, preparando a
superfície para receber a
pintura;  Todas  as  peças
metálicas  deverão  receber
pintura  epóxi-pó,  fixada  por
meio de carga  elétrica oposta,
curada  em  estufa  de  alta
temperatura, na cor a definir.
Apresentar:  Certificado  de
regularidade de cadastro de
atividade  potencialmente
poluidora  emitido  pelo  IBAMA,
devidamente  registrado  com  a
razão social da empresa. Poderá
ser  consultada  online  a  sua
veracidade. Garantia 05 (cinco)
anos.

8

MESA ESCRITÓRIO  Mesa com  tampo
de  25  mm  de  espessura,  em
madeira  MDP  revestida  em
laminado  melamínico  na  cor
Marfim, com bordas em PVC na cor
Marfim,  Med.  aproximada:
1200x1200x740mm.

UND 8

9 Manequim, corpo inteiro, adulto,
fisiologia  regular,  para
praticar  medidas  básicas  de
reanimação  (de  acordo  com  as
normas  internacionais),
permitir: Obstrução natural das
vias  respiratórias;  Mandíbula
móvel;  Membrana  higiênica  da
válvula de retenção e válvula de
não-reinalação;  Reações
realistas  durante  medidas  de
ventilação artificial e massagem
cardíaca;  Expansão  do  peito
durante a respiração artificial;
Pontos  de  orientação  realistas
para a localização dos pontos de

UND 1
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compressão; Pulsação da artéria
carótida  palpável,  manual.  Uso
de bolsa e máscara de ventilação
artificial.  Indicador  luminoso,
com bateria inclusa.  Volume de
ar  administrado  por  meio  da
ventilação  artificial
(suficiente/excessivo).
Profundidade  das  compressões
(suficiente/excessiva).
Posicionamento  incorreto  das
mãos.  Ventilação  artificial
aplicada  em  intervalos
demasiadamente curtos. Mínimo 4
máscaras  rosto.  Mínimo  3  vias
respiratórias  artificiais.
Maleta  de  transporte.
Vestimenta. desinfetante.

10

MANEQUIM  BEBÊ  PARA  TREINO  DE
RCP: manequim  bebê  simulador
para treino de massagem cardíaca
e abertura de vias aéreas em RN,
com dispositivo de exposição da
compressão,  dispositivo  de
advertência  da  respiração
artificial,  frequência  da
operação em padrão internacional
e  exame  de  artéria  branquial.
Acompanha:  maleta  para
transporte  e  dispositivo  de
armazenamento  de  dados
(display).  Não  tem  órgãos
internos. 

UND 1

11 MANEQUIM ADULTO PARA  TREINO DE
RCP: manequim em tamanho natural
de um adulto de aproximadamente
176 cm de altura, sua estrutura
deve  permitir  o  treino  de
massagens torácicas e respiração
artificial.  Modelo  acompanha:
display  que  forneça  indicação
dos  procedimentos  (acuse  se
estão  corretos)  e  maleta  de
transporte.  Características
inclusas no manequim: Simulação
padrão  de  abertura  das  vias
aéreas  (com  display  indicador
com dispositivo de alerta de som
e cor); Compressão do peito(com
display  indicador  com
dispositivo de alerta de som e
cor);  Respiração  artificial
-inalação(com  display  indicador
com dispositivo de alerta de som
e  cor);  Métodos  de  operação
(  operação  de  exercício);
Análise  da  resposta  da  pupila
( midríase e miose); Análise da

UND 1
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resposta do aluno ( Pinch bola
com  a  mão  e  simular  o  pulso
carotídeo);  Manequim  indica
claramente a anatomia realista.

12 MACA  PARA  TRANSPORTE,
RADIOTRANSPARENTE, confeccionada
em  laminado  moldado  por  alta
pressão com espessura mínima de
8  milímetros,  partes  metálicas
revestidas em pintura  epóxi ou
confeccionada  em  material
inoxidável;  Painéis  e  grades
laterais; Plataforma do paciente
construída  em  pelo  menos  duas
seções,  sobre  duas  colunas
hidráulicas  telescópicas
acionadas por pedal;  Permite a
utilização  de  equipamento  de
raios-x  tipo  arco  em  C,  com
suporte para magazine  de filme
de raios-X; quatro rodízios com
no mínimo 15 cm de diâmetro, 5º
rodízio  direcional,  sistema  de
freio  com  dois  estágios  e
travamento simultâneo dos quatro
rodízios  por  meio  de  pedais;
Bandeja inferior com local para
cilindro de oxigênio  tamanho G
de  1m³,  empunhadura  retrátil
localizada na cabeceira da maca;
Carga  de  trabalho  de  200  kg;
Ajuste manual do  dorso através
de amortecedores com inclinação
de  até  70  graus;  Ajuste  da
altura do leito do paciente em
relação ao solo quando abaixado
de  no  mínimo  60  cm  e  quando
levantado de no
mínimo 90 cm (tolerância de +/-
10%);  Trendelenburg  e
trendelenburg  reverso  de  no
mínimo 12 graus; Grades laterais
rebatíveis; Altura da  grade 40
cm  no  mínimo  (tolerância  +/-
5%),  a  partir  do  estrado;
Comprimento da grade 120 cm no
mínimo; Suportes para acessórios
sob a área da maca; Suporte para
transporte de filmes de raios-x
e  pasta  de  prontuário;  quatro
conexões para a suporte de soro
ou outros acessórios; protetores
horizontais  contra
impacto,protetores  de  impacto
laterais  nos  quatro  cantos  da
maca; Dimensões externas: 210 cm
(com tolerância de +/- 10%) x 78
cm (com tolerância de +/- 5%);

UND 4
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Dimensões do leito  do paciente
190  x  65  cm,  no  mínimo;
Mecanismo próprio para
transferência de paciente; Capa
antiestética;  Dimensões  do
colchão  compatíveis  com  a
largura e o comprimento da maca
com espessura mínima de 6 cm e
densidade mínima de 28.
ACESSÓRIOS:  02  (dois)  suportes
de soro ajustáveis em altura com
no  mínimo  dois  ganchos.  Haste
inferior com sistema de fixação
que impeça o giro do suporte. O
diâmetro do tubo no mínimo 28 mm
a no máximo 35 mm (+/-10%). 01
(um)  suporte  tipo  bandeja  com
abas,  suspenso  sobre  o  leito
para equipamentos transportáveis
como ventilador,
desfibrilador,  monitor,  etc.
Confeccionado em aço inoxidável
com sistema de fixação por cinta
e  fechamento  em  velcro.  Tampo
com dimensões mínimas de 35 cm
por  47  cm  (+/-5%).  Todos  os
acessórios  necessários  para  o
perfeito  funcionamento  do
equipamento.
CERTIFICADOS:  Certificados de
conformidade  com  as  normas
brasileiras  de  segurança
aplicáveis. EMBALAGEM COM DADOS
DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  PRODUTO:
Marca do fabricante  e REGISTRO
no ministério da saúde.

13

LONGARINA  3  lugares, estofada
com revestimento em  courvin ou
napa,  encosto  em  metal  com
pintura  époxi,  cor  preta.
Garantia mínima de 01 ano após
entrega. 

UND 22

14

GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA
capacidade  entre  240  e  300
LITROS:Cor  branca;01  porta;
FROST  FREE;  capacidade  mínima
congelador  26  (vinte  e  seis)
litros; bivolt; com selo do
procell;  classificação  A.
Garantia mínima de 01 ano após
entrega. Assistência técnica em
Porto Velho/RO.

UND 3

15 ESCADA  2  DEGRAUS –  escada
hospitalar,  material  aço
inoxidável,  2  (dois)  degraus,
revestimento  borracha
antiderrapante,  pintura  polido,
tipo degraus com cantoneiras de

UND 20
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chapa  aço  inox,  dimensoes
aproximada: piso inferior  21 x
29 x 20cm, piso superior 21 x 35
x  38cm,  pés  Com  ponteiras  de
PVC,  estrutura  tubular  1x1,
25mm.

16

CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem
totalmente  modular.  Bandejas
fixas;  puxador  traseiro  na
bandeja superior, capacidade de
carga de ate 40 Kg por bandeja.
03 Gavetas de 150mm
de  altura  aproximadamente;  em
chapa de aço laminada a frio com
espessura  de  0,6mm,  com
capacidade de carga de no mínimo
20  Kg  por  gaveta,  com  trilho
telescópico. 16 divisórias para
medicação  em  poliestireno  cor
branca na 1ª
gaveta.  01  compartimento
inferior  de  aproximadamente
300mm  de  altura  com  tampa
escamoteável  90º  com  puxador.
Suporte de oxigênio em chapa de
aço  laminada  a  frio  com
espessura de 2mm com velcro para
fixação  do  cilindro.  Suporte
para  desfibrilador,  monitor,
cardioversor  em  chapa  de  aço
laminada a frio com espessura de
2mm. Suporte de soro em liga com
ajuste de
regulagem  de  altura  sem  a
utilização  de  parafusos.  Tábua
de massagem cardíaca em acrílico
com  espessura  de  6  mm  e  com
calha de tomadas com capacidade
de 4 A com 4 pontos, 2P + T, com
cabo  de  3m,  com  interruptor  e
com  filtro  de  linha.  Rodízios
com garfo e aro em nylon 2 com e
2  sem  trava.  Chapa  de  aço,
perfis  e  chapas  e  pintura
eletrostática a pó a base de
resina poliéster com espessura.
Pintura  eletrostática  a  pó  na
cor  Cinza  Claro.  Medidas
aproximadas: A 1230mm x L 556mm
x  570mm.  Variação  +-  5%.
Apresentar  registro  no
Ministério  da  Saúde.  Garantia
mínima 02 anos.

UND 2

17 CARDIOVERSOR  COM  MARCAPASSO  E
DEA -  Desfibrilador portátil em
corpo único para suporte de vida
básico  e  avançado,
possibilitando  a  desfibrilação

UND 2
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nos  modos:  manual,  semi
automático - DEA (desfibrilação
externa automática) através das
etapas  1,  2  e  3  indicadas  no
equipamento, possuindo os modos
de  cardioversão  sincronizada  e
marca-passo  externo
transcutâneo.
Possuir forma de  onda bifásica
exponencial truncada ou bifásica
exponencial retilínea com ajuste
automático  em  função  da
impedância do paciente adulto e
pediátrico; com carga ajustável
que abranja no mínimo a faixa de
2  a  no  máximo  200  J;  com
indicação  visual  da  carga
selecionada  e  correção
automática  da  carga;  Portátil,
em corpo único; adequado ao uso
Intra  hospitalar  ou  extra
hospitalar  (ambulâncias);  menu
interno  para  configuração  do
equipamento. Possuir registrador
térmico integrado de  no mínimo
50  mm,  com  a  impressão
simultânea  de  no  mínimo  dois
formatos de onda. Possibilitar a
impressão dos parâmetros e dados
armazenados no equipamento como:
eventos  marcados,  choque,
alarmes,  resumo  dos  eventos,
eletrocardiograma  de  12
derivações,  tendência  numérica
de  sinais  vitais  e  testes
operacionais.  Possibilitar  a
realização  de  cardioversão
sincronizada  através  das  pás
externas reutilizáveis e também
através  das  pás  externas
adesivas  descartáveis.  Possuir
botão  de  sincronismo  dedicado,
com  indicador  luminescente  e
Indicação  visual  na  tela  do
equipamento com o reconhecimento
automático no display das ondas
R  detectadas.  Possuir  o  mesmo
conector  tanto  para  as  pás
externas  reutilizáveis  quanto
para  as  Pás  externas  adesivas
descartáveis;  pás  externas
reutilizáveis  adulta  com
superfície  pediátrica  embutida
com  botões  dedicados  para
carregamento  e  descarga  de
choque;  possuir  botão  de
descarga do choque com indicador
luminoso;  possuir  indicador  de
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impedância  de  contato  nas  pás
externas  de  desfibrilação.  Pás
externas  adesivas  descartáveis
com  compatibilidade  para
pacientes  adultos  >  10  kg  com
área de superfície máxima de 80
cm²  e  pás  externas  adesivas
descartáveis  compativeis  com
pacientes pediátricos < 10kg com
área de superfície máxima de 35
cm².  Possuir  indicação  gráfica
visual  de  colocação  dos
eletrodos  nas  pás  externas
adesivas  descartáveis  adulto  e
pediátrica. Possuir a função de
desfibrilação  externa
sincronizada e não sincronizada;
Realizar a desfibrilação através
das pás externas reutilizáveis e
através  das  pás  externas
adesivas  descartáveis;
possibilidade  de  realizar  a
desfibrilação  por  pás  internas
autoclaváveis  e  com  botão
dedicado para o disparo nas pás
internas;  Possuir  modo  de
desfibrilação  semiautomático  ou
modo DEA com mensagens de texto
e voz em português, o modo DEA
deverá  operar  em  conformidade
com  as  recomendações  para
reanimação  cardiopulmonar  da
American  Heart  Association  de
2010, devidamente comprovado em
manual de usuário;  Tempo total
de carregamento, na carga máxima
disponível  de  até  7  segundos;
possuir  tecla  de  anular  carga
manualmente  ou  descarga
automática dentro de 60 segundos
ou menos se não for descarregado
pelo  operador;  Realizar  auto
teste  diário  mesmo  com  o
equipamento  desligado  sem  a
necessidade  de  nenhuma
interferência  do  operador  e
possuir indicador audiovisual de
pronto  para  o  uso.  Possuir
alarmes  com  indicador
audiovisual com distinção entre
os  três  níveis  de  prioridade
(baixa, média e  alta); possuir
indicação  numérica  no  display
dos  valores  dos  limites  de
alarmes de máximo e mínimo para
todos  os  parâmetros
monitorizados.  Possuir  display
para o acompanhamento visual dos
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sinais vitais com a apresentação
de  no  mínimo  04  curvas
simultâneas  na  tela;  Display
digital  em  LCD  colorido  ou
tecnologia  similar  que
proporcione  alto  contraste  e
permita  uma  perfeita
visualização  estando  o  usuário
em  diferentes  ângulos  e
distâncias  com  dimensão  de  no
mínimo  de  7  polegadas  e
resolução  mínima  de  600  X  450
pixels; Possibilidade de ajuste
da  velocidade,  das  curvas
monitorizadas e da amplitude dos
traçados que inclua no mínimo 4
de  opções  de  ajustes  para  o
traçado  de  ECG;  Aquisição  dos
sinais  cardíacos  deverá  ser
feita  por  intermédio  pás
externas reutilizáveis, das pás
externas adesivas descartáveis e
do  cabo  de  ECG;  Possuir
possibilidade  de  monitorização
de ECG através de um cabo de 03,
05  ou  10  derivações  cardíacas
(opcionalmente para a leitura de
12  derivações  simultâneas).
Possibilidade  de  registrar
eletronicamente  no  mínimo  a
realização  de  9  eventos  e
procedimentos distintos. Possuir
gabinete  com  sistema  de
isolamento elétrico; o circuito
de amplificação do monitor deve
ser  protegido  contra  danos
causados  pela  descarga  do
desfibrilador.  Deverá  possuir
índice  de  proteção  contra
sólidos  e  líquido  igual  ou
superior a classificação  IP 23
(Ingress Protection), comprovado
por  entidade  certificadora
reconhecida  e  pelo  manual  do
usuário  registrado  na  ANVISA;
Apresentar  possibilidade  de
monitoração  de  oximetria  de
pulso com tecnologia de análise
em  baixa  perfusão  e  movimento
devidamente comprovado em manual
com o intervalo de medição de 0-
100% com resolução de 1%; e taxa
de precisão de no máximo +- 3%;
sensores  reutilizáveis
compatíveis  com  pacientes
adultos  e  pediátricos.
Apresentar  possibilidade  de
avaliação  da  pressão  arterial
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não invasiva com tempo máximo de
enchimento  do
manguito/braçadeira  para  adulto
e pediátrico de 80 segundos. Com
faixa de precisão do transdutor
de  pressão  de  no  máximo  +-
3mmHg. Compatível com acessórios
para pacientes obeso,  adulto e
pelo  menos  3  variações  de
tamanhos  para  pacientes
pediátricos.  Apresentar
possibilidade  de  avaliação  do
gás  carbônico  final  exalado
(EtCO2), por meio de tecnologia
compatível com pacientes adulto,
pediátrico  e  neonatal  e  com
indicação  para  avaliação  de
pacientes  intubados  e  não
intubados devidamente comprovado
em  manual.  Marca-passo  externo
transcutâneo  não  invasivo;  com
os modos de operação de demanda
e fixo; possuindo frequência de
estimulação  que  abranja  no
mínimo a faixa de 30 a 180 bpm
(batimentos  por  minuto);
corrente  de  intensidade  de
estimulação abrangendo no mínimo
a  faixa  de  10  até  160  mA;
Possibilitar  o  funcionamento
tanto  a  bateria  recarregável
quanto  a  energia  elétrica
110/220 V AC – 60 Hz – bivolt
automático;  possuir  Fonte  de
alimentação interna ou externa.
Bateria com tecnologia de íon de
lítio  selada  recarregável  e
removível sem a  necessidade de
desmontagem do equipamento, com
carregador interno ou externo ao
aparelho;  Possuir  alarme  de
baixa carga da bateria com clara
Indicação visual no  display do
status  de  carga  da  bateria,
quando  em  condição  de  bateria
baixa  deve  possibilitar  pelo
menos 10 minutos de monitoração
ou  5  choques  na  capacidade
máxima; o sistema de bateria do
equipamento  deve  ter  a
capacidade  de  efetuar,  no
mínimo,  50  descargas  na  carga
máxima ou no mínimo 5 horas de
autonomia  de  bateria  em
monitoração utilizando todos os
parâmetros  disponíveis,  sem
precisar de recarga durante esse
período; o tempo médio da vida
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útil  da  bateria  recarregavel
homologado no manual do usuário
não poderá ser inferior a dois
anos. Possuir memória interna ou
cartão de memória com capacidade
mínima para o  armazenamento de
10  horas  de  traçados  e  os  50
últimos  eventos  com  a
possibilidade  de  gravação  de
áudio.  Realizar  transmissão  de
dados por meio de tecnologia de
cartão  de  memória,  USB  ou
tecnologia  sem  fio  de
transmissão  (bluetooth,
infravermelho ou wifi),  para o
envio dos dados dos eventos para
computador  compatível  com  o
sistema  operacional  “Windows  7
ou  superior”,  devendo  ser
fornecido servidor dedicado e/ou
software quando necessário para
o recebimento e  leitura destes
dados sem ônus  adicional. Peso
máximo de 8 kg para o aparelho
com bateria instalada e todos os
acessórios.       O equipamento
deverá  ter  a  possibilidade  de
monitorização em tempo  real da
qualidade  da  ressuscitação
cardio pulmonar –  RCP, através
de  feedbacks  áudio  visuais.
Devendo possibilitar a avaliação
quanto  a  profundidade  e
velocidade  das  compressões.
Estes  dados  devem  ser
armazenados  na  memória  interna
do equipamento e possibilitar a
transferência  futura  para
análise. O sensor de feedback de
RCP  deve  ser  reutilizável  ou
descartável e acoplado ou não as
pás  externas  adesivas
descartáveis  com  durabilidade
para no mínimo 100 utilizações.
Garantia  mínima  de  12  meses  a
contar  da  data  de  entrega
definitiva. O equipamento a ser
fornecido  deverá  possuir
assistência  técnica  disponível
no  estado  de  entrega,  por
empresa credenciada e autorizada
pelo  fabricante,  durante  o
período de garantia; registro na
ANVISA; Instalação e treinamento
operacional  inclusos  durante  o
período da garantia.
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CADEIRA Diretor com braço: base
a gás c/ 03 estágios com relax,
assento  em  compensado
multilaminado de aproximadamente
14mm,  revestido  em  poliuretano
flexível, injetado de alta
resistência  moldado
anatomicamente,  indeformável,
com densidade 45kg/m³,
com alta resistência  a rasgos,
borda  frontal  do  assento
curvada.

UND 17

19

BRAÇADEIRA  PARA  INJEÇÃO
Confeccionada  em  base  de  aço
inox em tripé de aço inox e tubo
superior  de  aço  inox  .  Concha
regulável  de  aço  inoxidável,
Regulagem de altura por mandril.
Nas  medidas  aproximadas  Altura
mínima 77cm. Altura máxima 1,15
cm.

UND 8

20

Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 –
em aço inox,  biombo construído
em tubos redondos, pés providos
de 4 rodas giratórias, bandeira
com movimento de 360 por meio de
anéis  giratórios  de  aço,
cortinado  brim,  medidas
aproximas 1,70 de altura x 1,20
de  Largura  total.  Garantia
mínima de 01 ano após entrega.

UND 20

21 BERÇO  HOSPITALAR   -  BERCO
PEDIATRICO  C/  COLCHÃO -  Berço
fawler, com colchão  para berço
hospitalar,  confeccionado  em
espuma  de  poliuretano  de
densidade 33 e tecido antiácaro,
antialérgico  e  antifungo,
revestido  com  capa  de  courvin
lavável,  soldada
eletronicamente,  com  zíper  e
respiro Fabricado com estrutura
em  tubo  redondo  de  aço  com
pintura  epóxi,  quadro  (perfil)
em  tubo  retangular  (tubo
quadrado)  de  aço  inox,  com
acionamento  através  de  02
manivelas,  com  cabo  de
baquelite,  escamoteáveis:
antirefluxo,  cardíaco,  fawler,
flexão,  semi-fawler,  sentado  e
trendelemburg;  leito  perfurado,
fabricado em chapa de aço inox,
grades laterais com  sistema de
engate  rápido,  com  acionamento
manual,  constituídas  em  tubo
redondo de aço  carbono pintado
com  tinta  epóxi;  pés  com

UND 6
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rodízios  de  3”  sendo  dois  com
freios  e  dois  sem  freios
disposto em diagonal; capacidade
de  carga:  130  Kg.  Dimensões:
Produto em conformidade  com as
Normas da ABNT.

22

BEBEDOURO  de  coluna  na  cor
branca,  para  garrafão  de  20
litros,  110v,  água  natural  e
gelada.  Sistema  eletrônico  de
refrigeração,  refrigeração  por
compressor, maior capacidade de
refrigeração e menor consumo de
energia.  Material  gabinete  com
peças  frontais  em  plástico
injetado  e  laterais  de  aço,
potência  97  watts.  Recursos
níveis  de  temperatura  da  água
gelada  termostato  frontal  para
ajuste de temperatura entre 5° a
15°C,  torneira  com  fluxo
continuo  e  controlado,  bandeja
de agua removível, alças
laterais  facilitam  a
movimentação,  capacidade
reservatório  água  gelada  1,8
litros, suporta galões de até 20
litros, altura máxima dos copos
17,5cm.  Silencioso  gás
refrigerante  ecológico,  utiliza
o gás R134a, não agride a camada
de ozônio, alimentação 110volts,
peso aproximado 12 kg. Dimensões
aproximadas:  produto  (LxAxP)
31,3x100,5x31,5cm,  dimensões  da
embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm.
Modelo  referência:  EGC35B.
Garantia de no mínimo 12 meses. 

UND 4

23 BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  DIGITAL
ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300
KG;  FRAÇÕES:  100GRAMAS;
PLATAFORMA  40X40CM,  COM
ANTROPÔMETRO  PARA  MEDIR  ALTURA
EM TUBO DE AÇO CARBONO COM RÉGUA
INTERNA  EM  ALUMÍNIO  ANODIZADO,
MEDINDO ATÉ 2,00M COM GRADUAÇÃO
DE  0,5  À  0,5  CM,  ACABAMENTO
ESMERADO  LINHAS  MODERNAS  E
FUNCIONAIS;  PÉS  REGULÁVEIS  EM
BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM
CORREÇÃO  DE  NIVELAMENTO  E
OFERECEM  SEGURANÇA  AO  USUARIO.
DISPLAY  6  DIGITOS  EM  LED
´SVERMELHOS  DE  ALTA
VISIBILIDADE.  PLATAFORMA  EM
CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA
BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE,
QUE  PODE  SER  RETIRADO  PARA

UND 2
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LIMPEZA,  ALIMENTAÇÃO  BIVOLT.
REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE / ANVISA, INMETRO. 

24

ASPIRADOR  MANUAL  PORTÁTIL pode
ser  utilizado  com  uma  só  mão,
produz  vácuo  mínimo  550  mmHg,
não  elétrico  e  sem  bateria.  É
confeccionado em plástico rígido
moldado no formato  de pistola,
contendo  um  gatilho  para
bombeamento  de  secreção,
acompanhado  de  recipiente  de
300ml e 03 cânulas semi-rigidas
de silicone, moldáveis, sendo 01
tamanho  adulto,  01  tamanho
infantil e 01 naso, Registro na
ANVISA,  validade  mínima  de  01
ano após a entrega.

UND 9

25

ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DIMENSÕES
APROXIMADAS  Largura: 600  mm
Profundidade: 450 mm Altura:1850
mm  COR:  Branco  Descrição  do
móvel:  Armário  guarda-volumes
duplo,  08  portas.  Fechamentos
laterais e prateleiras em aços.
Pintura  com  tratamento
anticorrosivo,  fosfatizante  +
pintura  eletrostática  a  pó  na
cor  branco.  Pés  reguláveis,
fechaduras  cromadas  em  cada
módulo, com 02 (duas) chaves e
ventilação  na  porta.  Garantia
mínima: 1 (um) ano. 

UND 4

26

ARMÁRIO em aço, possui 12 portas
com pitão para cadeado ou fecho
com  chave,  além  de  tratamento
especial da superfície e pés com
sapatas  plásticas  protetoras.
Com pintura eletrostática epóxi
de  alta  qualidade  e
durabilidade;  cor  cinza,
acompanha cadeados para todas as
portas  sendo  cada  um  com  2
chaves  ou  2  chaves  para  cada
fechadura.  Tamanho  aproximado
Altura:  1,96m  Largura:  1,23m
Profundidade: 0,36m.

UND 16

27 VENTILADOR PULMONAR - Ventilador
Invasivo e Não Invasivo de alto
desempenho  para  atendimento  de
pacientes adultos e pediátricos
e neonatais; microprocessado com
sistema  próprio  de  gerador  de
fluxo podendo ser compressor de
ar  comprimido  por  efeito  de
turbina. Sistema automático para
compensação  de  fugas.
Possibilidade  de  tranporte

UND 2
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intra-hospitalar.  Descrição
Geral: Display LCD  colorido de
no  mínimo  6  polegadas  para
visualização  dos  seguintes
parâmetros: Pressão inspiratória
de  pico,  Pressão  expiratória
final,  Frequência  Respiratória,
Volume  Minuto,  Relação  I:E  e
Fugas.  Visualização  simultânea
dos seguintes gráficos: Fluxo x
Tempo;  Volume  X  Tempo  e
indicador  de  Pressão.  Alarmes
visuais  e  sonoros  para  no
mínimo:  Alta  pressão  na  via
aérea;  Baixa  pressão  na  via
aérea/Desconexão; Volume minuto;
Freqüência  respiratória;  Volume
corrente;  Fuga,  Energia
elétrica,   Bateria.  Possuir
misturador  de  gases  (blender)
eletrônico e interno; bateria de
até  2  horas,  para  possíveis
transportes  intra-hospitalares
com possibilidade de conexão de
bateria  externa;  possibilidade
de conexão de  Umidificador com
ajuste de temperatura e chamada
de  enfermagem.  Saída  serial
USB  /  RS232.  Entrada  traseira
para alimentação de  gases (O2)
com  pressões  compatíveis  com
padrão NBR 11906. Para operação
em  rede  elétrica  com  sistema
automático,  com  operação  no
mínimo entre 110 e 240 Volts -
60 Hz. Dotado de no mínimo os
seguintes  modos  ventilatórios:
Pressão  Controlada;  Pressão
contínua  na  via  área  (CPAP);
Espontâneo  /  Controlado;   VNI
BIPAP;   VCV;   Pressórico  com
volume  assegurado;   SIMV  a
pressão e a  volume. Parâmetros
ajustáveis: CPAP/PEEP no mínimo
de  4  a  20  cmH2O;  Pressão
Controlada  de  4  a  40  cmH2O;
Volume  Corrente  200  a  2000mL;
Rise time ajustável; Fluxo de 6
a  120l/m;  Frequência
Respiratória   de  no  mínimo
50rpm; FiO2 21% a 100%; EPAP e
IPAP.  Sistema  automático  de
disparo  e  ciclagem  ou  similar
(NAVA, Autotrack, Autoflow entre
outras).  Acessórios:  Devem
acompanhar  no  mínimo  os
seguintes  acessórios:  01
circuito  ventilatório  completo;
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01 suporte/braço para o circuito
de  paciente;  01  pedestal,  com
rodízios  e  travas;  01  Máscara
facial  (Média)  para  VNI;
Mangueiras de alta-pressão para
alimentação  de  gases  (O2);
Manual  de  operações  em
português.

28

OTO – OFTALMOSCÓPIO:
•  Iluminação halógena 2.5 V de
longa  duração.  Iluminação  30%
mais brilhante,
mostrando  a  cor  verdadeira  do
tecido.
•  Fibra óptica para transmissão
de  luz  fria,  garante  campo  de
trabalho  livre  de  sombra  e
aquecimento.
•  Lente  de  visão  ampla  para
visualização com magnificação.
Ótimo  para  visão  detalhada.
(Lente  removível  para
instrumentação.)
•  Sistema vedado para otoscopia
pneumática com entrada para pera
de insulflação (pera para
insulflação não inclusa).
•  Cabo metálico  com acabamento
liso, preto, alimentado por duas
pilhas alcalinas AA.
• Acompanha 5 especulos sendo:
um jogo com 4 especulos
reutilizáveis nos tamanhos 2,5 -
3 - 4 e 5mm (Esterilizável em
autoclave  ou  solução  para
esterilização)  +  1  especulo
standart 4mm.
•  Iluminação halógena 2.5 V de
longa  duração.  Proporciona  luz
mais brilhante, branca e durável
• Sistema óptico vedado mantém o
instrumento limpo e sem poeira •
Disco  de  abertura  com  seis
posições
• Lente convergente de vidro.

UND 10

29 MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO  de
pacientes para uso  em adultos,
pediátrico  e  neonatais.  Deverá
ser  capaz  de  realizar  as
medições  de  ECG,  Respiração,
Oximetria de pulso, Pressão Não
Invasiva  e  2  canais  de
Temperatura.  Deverá  possuir
análise  de  arritmia.  Deverá
ainda possuir a possibilidade de
medição  de  Pressão  Invasiva,
Capnografia Sidestream, EEG, BIS
e TNM.

UND 4
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O  monitor  deverá  possuir  tela
colorida de LCD e touchscreen de
15  polegadas  ou  superior,  com
resolução  mínima  de  1024x768,
com  no  mínimo  8  curvas
simultâneas,  tendências  de  no
mínimo 48 horas  e visualização
de no mínimo 3 telas diferentes.
Possuir USB para  exportação de
dados, VGA e tem a capacidade de
comunicação  com  Central  de
Monitorização. Possuir também a
possibilidade de comunicação com
Sistema Hospitalar (HIS) através
do protocolo HL7. O monitor deve
ter possibilidade de seleção do
tipo  de  paciente:  adulto,
pediátrico  e  neonatal.
Apresentar os menus e mensagens
na  língua  portuguesa  (Brasil);
Possuir no máximo 7kg e grau de
proteção mínima de IPx1. Possuir
bateria interna recarregável com
autonomia  mínima  de  1  hora.
Alimentação  Bivolt  Automático.
Especificações:  ECG  –  possuir
faixa de medição mínima de 30 a
300 bpm, através de um cabo de 3
e 5 vias e detecção de arritmias
básicas.  Possuir  detecção  de
marcapasso, aviso de mau contato
de eletrodo ou eletrodo solto, e
proteção  contra  descarga  do
cardioversor  e  equipamentos
eletrocirúrgicos.  Acessórios:  1
Cabo de ECG, 1 Rabicho para ECG
de 5 vias. Respiração – medição
mínima  na  faixa  de  0  a  150
resp./min  (rpm),  através  do
método  de  impedância  toraxica.
SpO2  –  medição  nas  faixas
mínimas de 0 a 100 % e Pulso de
30 a 300 bpm. Apresentar formas
de onda pletismográfica  e taxa
de  pulsação  em  batidas  por
minuto.  Fornecer  indicador
numérico de qualidade  de sinal
plestismográfico e alarmes de de
saturação,  máximo  e  mínimo.
Acessórios:  1  Sensor  de  SpO2
Adulto.  Pressão  Não  Invasiva
(PNI) -  realizar medição pelo
método  oscilométrico  em
pacientes  adulto,  pediátrico  e
neonatal,  de  10  a  270  mmHg,
variando de acordo com o tipo de
paciente.  Possuir  alarmes  de
máximo  e  mínimo.  Executar
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medidas  de  pressão  arterial
Sistólica, Média e Diastólica em
modo automático, manual  e STAT
com  intervalos  de  medida  de
mínimos  de  1  a  120  minutos.
Acessórios:  1  Mangueira,  1
Manguito  Adulto.  Temperatura  -
utilizar  transdutor  superficial
ou de cavidade  reutilizável ou
descartável com faixa de leitura
mínima  entre  25  a  45°C.
Acessórios:  1  Sensor  de
Temperatura Esofágico.

30

Manequim  para  medidas  de
reanimação com simulador de ECG,
para  praticar  medidas  de
reanimação  avançadas  em
crianças: Ventilação  artificial
por bolsa de respiração/máscara;
Intubação  oral  ou  nasal
(inclusive manobra de Sellick);
Introdução  de  um  tubo  naso-
gástrico; Monitorização por meio
de ECG com 3 (três) derivações
(16  arritmias  diferentes  com
freqüência  cardíaca  regulável);
Pulso  da  artéria  braquial;
Massagem  cardíaca  externa;
Mandíbula  móvel;  Acessos
intravenosos na mão e no braço
para  colher  sangue  ou  injetar
líquidos; Introdução intra-óssea
de  agulhas  e  punção  de  medula
óssea  em  ambas  as  pernas;
Palpação  das  veias  da  cabeça,
suturas cranianas e fontanelas.
Bolsa de transporte,  roupa que
permite desinfecção.

UND 1

31 Manequim  de  ressuscitação
cardiopulmonar  (RCP), corpo
inteiro  adulto,  anatômico
unissex,  para  treinamento  em
primeiros  socorros  e  RCP.  Com
monitor com sistema luminoso de
sinalização com 6 (seis) leeds,
para  correta  verificação  da
execução  das  manobras  de
ventilação  pulmonar  e  massagem
cardíaca  externa:  (volume
correto  de  insuflação,  volume
excessivo de insuflação, correta
compressão e posição  das mãos,
compressão  excessiva,  posição
incorreta  das  mãos,  ventilação
muito  rápida),  com  cabeça,
pescoço  e  mandíbulas  móveis,
tórax  e  abdomen  com  pontos  de
referência  anatômicamente

UND 1
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corretos em material flexível e
simulador  manual  de  pulso
carotídeo.  Abdômen  para  a
prática  de  manobras  de
desobstrução  das  vias
respiratórias,  faces
substituíveis e vias aéreas com
válvulas  unidirecionais.
vestuário;  3  (três)  faces
adicionais; 2 (duas) vias aéreas
adicionais; min. 50 (cinqüenta)
lenços  para  limpeza  da  face.
Manual  de  instruções  em
português.  Maleta  de plástico
rígido  com  rodas  e  alça  para
transporte.

32

CAMA TIPO BELICHE, confeccionado
em aço reforçado duplo; composto
de  cabeceira,  pés  com  tubos
verticais  inteiriços,  barras
(laterais) na cama superior para
proteção,  estrado  em  madeira
reforçado, devendo o estrado da
cama  superior  ser  fechado  na
parte  inferior;  Beliche  de
encaixe podendo ser transformada
em duas camas e escada (lateral)
fixa  e  parte  integrante  da
estrutura para facilitar  o uso
da  cama  superior;  Dimensões:
altura  total  180cm;  altura  do
piso para a primeira cama= 40cm;
altura livre de uma cama a outra
= 120cm (considerando somente o
espaço  sem  colchão);  largura
total 87/88 cm; largura interna
80cm;  comprimento  total  195cm;
comprimento  interno  188cm;
Acabamento  resistente  à
corrosão, toda a parte metálica
deverá  ter  tratamento
anticorrosivo  e  antiferruginoso
e a pintura deverá ser feita com
tinta epóxi na cor cinza claro
(eletrostático  pó)  e  com
ponteiras  de  borracha  de  alta
resistência  e  durabilidade.
Acompanha colchões de acordo com
as camas, revestidos em napa ou
courvin,  capa  com  zíper.
Garantia mínima de 01 ano após
entrega. 

UND 23

33 Cadeira  fixa  estofada,  sem
braços. Base  com  4  pés,
empilhável.  Espuma:  injetada,
moldada  anatomicamente,
densidade  mínima  de  45  kg/m3,
espessura  média  4  cm,  sendo  o

UND 12
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encosto com saliência para apoio
lombar  e  o  assento  com  borda
frontal  arredondada,  para  não
prender  a  circulação  sanguínea
dos  membros  inferiores  do
usuário. Revestimento do assento
e  encosto:  tecido,  cor  verde
musgo, com acabamento das bordas
em perfil plástico PVC flexível
de 14 mm. Estrutura do assento e
encosto:  em  madeira  compensada
multilaminada  ergonômica,  com
espessura  mínima  de  12  mm.
Estrutura: suportes do encosto:
em 2 tubos de aço carbono, de
formato oblongo, seção 16 x 30
mm, parede 1,5  mm, comprimento
55 cm. Suportes do assento: em 2
tubos de aço carbono, de formato
redondo, seção 3⁄4 , parede 1,5
mm, comprimento 54 cm. Pés: em 2
tubos de aço carbono, de formato
oblongo,  seção  16  x  30  mm,
parede 1,5 mm,  comprimento 121
cm.  Os  suportes  do  encosto  e
assento  devem  ser  curvados  em
máquinas  específicas  e  unidos
pelo  sistema  de  solda  mig.
Ponteiras  de  fechamento  dos
tubos:  produzidas  em
polipropileno  e  encaixadas  na
estrutura,  considerando-se
inclusive  os  acabamentos
deslizantes para os pés. Toda a
estrutura metálica...

34 APARELHO  DETECTOR  FETAL
Indicação  ambulatorial  para
acompanhamento  de  pré-natal,
deverá  conter  gabinete  com
encaixe  para  transdutor;  botão
liga/desliga  com  ajuste  de
volume; visor LCD; indicador de
qualidade de sinal; indicador de
bateria  fraca;  freqüência  de
batimentos  cardíacos:  até  240
bpm, precisão:+2%; freqüência do
ultra-som  aproximada:2,25  MHz
+/-  10%;intensidade  do  ultra-
som:<10  mW/cm²;alimentado  por
pilhas recarregáveis ou bateria,
sensibilidade: a partir  da 10ª
semana de gestação.  Deverá ser
acompanhado por 01 transdutor;01
frasco  de  gel  de  contato;01
bolsa para transporte;01 bateria
ou  pilhas  recarregáveis;01
carregador de bateria ou pilhas
recarregáveis  e  01  manual  de

UND 4
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operação  em  português.  O
fornecedor  deverá  apresentar
Certificado  de  Registro  no
Ministério  da  Saúde.  Garantia
mínima de 01 ano após entrega.
Assistência  técnica  em  Porto
Velho/RO. 

35

REANIMADOR  PULMONAR  MANUAL
(AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL:
Reanimador,  material  silicone,
tipo manual, capacidade 250 ml,
componentes reservatório de O2,
máscara  silicone,  autoclavável,
tamanho  neonatal.  Com  registro
na ANVISA. Garantia mínima de 12
meses  a  partir  da  data  de
recebimento definitivo.

UND 12

36

TELEFONE, COM BASE  DISCADORA E
HEADSET. especificações:  botões
de flash, mute e redial; função
´mute´  com  indicador  visual;
conexão  de  telefonia  padrão
(rj11);  controle  de  volume  do
áudio;  ajuste  de  volume  da
campainha;  discagem  em  tom  e
pulso;  led  indicador  de  uso;
headset com distância microfone-
boca  ajustável;  compatível  com
qualquer  linha  telefônica  ou
ramal analógico (pabx); headset
com protetor de orelha de couro
e tubo do fone flexível; tempos
de flash ajustáveis: 100, 300 e
600  ms;  acompanha  cabo
telefônico  padrão  com  tomada
rj11;  produto  homologado  pela
anatel.

UND 8

Valor Total do item R$ -------------------------

–---------(Local), –------ de –--------- de 2019.

Obs: Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas
nos Anexos I e II deste Edital.
Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras
despesas estão inclusos na presente proposta.
Declaramos ainda que,  o Banco, a Agência e a  Conta-Corrente, informados nesta
proposta,  serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao
cumprimento das Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº
2016 de 11 de junho de 2012.)
CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 158/SML/2018

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a  Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes (telefone sem fio, Suporte para
soro móvel, poltrona hospitalar….), visando atender as necessidades da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme  especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas,  Anexo  I,  do Termo  de
Referência.

2  .   JUSTIFICATIVA

A  presente  justificativa,  extraída  dos  autos  do  processo  nº
08.00221/2018  visa  a  aquisição  pretendida,  em  atendimento  ao  que
preceitua  a  legislação  aplicável,  em  especial  ao  contido  nas  Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002;

Importante  consignar  que  as  justificativas  da  necessidade  e
quantidades estimadas no processo, em razão de consumo, foram
elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a qual
detém  conhecimento  e  informações  pertinentes  para  a  correta
instrução processual na fase de planejamento. 

Ademais, a demanda e atendimentos são atribuições inerentes ao
Órgão Demandante, uma vez que somente este possui conhecimento
técnico  e  prático  acerca  do  objeto  e  dos  serviços  sob  sua
responsabilidade que demandam a utilização dos equipamentos que
se pretendem adquirir.

Neste sentido, foi juntado às (fls. 78-110) a Minuta do Termo de
Referência  elaborada  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –
SEMUSA. 

Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma disciplinada
no Fluxograma aprovado pelo Decreto Municipal n. Decreto Municipal n.
15.403, de 22.08.2018, em especial no Anexo I, é que formalizamos o
presente Termo de Referência, com os elementos técnicos apresentados
pelo Órgão de Origem e nos limites da competência da Superintendência
Municipal de Licitações.

Destaca-se da justificativa da SEMUSA:

A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,
apresenta  a  justificativa  para  contratação  da
seguinte forma. O Município de Porto Velho é pleno
da atenção à saúde no âmbito das políticas públicas
de saúde inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo de sua responsabilidade a garantia do acesso
da  população  usuária  aos  serviços  das  Unidades
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Municipais  de  Saúde  em  condições  de  justiça,
equidade e igualdade, as ações de saúde de média e
alta complexidade, frente aos demais contribuintes
deste País.
Nossas Unidades veem desenvolvendo atividades junto
à população assistida pelo Sistema Único de Saúde
(SUS),  disponibilizando  atendimento  de  pronto
socorro, ambulatórios, centro cirúrgico e prestando
atendimento de urgência, emergência e atendimentos
eletivos,  sendo  que  todos  os  esforços  estão
voltados  com  a  missão  de  prestar  atendimento  de
qualidade e excelência aos usuários.
Considerando  que  a  aquisição  justifica-se  no
intuito de repor os itens desgastados nas unidades,
pois o uso constante nessas unidades que são de
atendimento 24 horas o tempo de uso dos materiais é
menor. 
Considerando  que  a  competência  de  gerenciar  as
necessidades  da  Secretária  Municipal  de  Saúde  –
SEMUSA,  com  o  objetivo  de  formalizar  pedidos  de
compra para aquisição de equipamentos de qualidade
e  eficazes,  a  fim  de  garantir  a  saúde  dos
pacientes.  Os  gestores  da  saúde  pública  tem  que
desenvolver  um  planejamento  fundamentado  em
análises  técnicas  respaldadas  em  informações
confiáveis. O planejamento deve ser contínuo e os
procedimentos  monitorados,  de  forma  a  gerar
respostas  rápidas  em  cada  momento  de  atuação,
identificando e corrigindo as necessidades.
Considerando  o  princípio  da  universalidade,  que
saúde seja garantida e reconhecida como um direito
fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Município
garantir as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício  e  a  facilidade  imparcial  ao  acesso  à
atenção e assistência à saúde em todos os níveis de
complexidade, anexo relação das Unidades que serão
contempladas com as aquisições.
Considerando  o  princípio  da  universalidade,  que
saúde seja garantida e reconhecida como um direito
fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Município
garantir as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício  e  a  facilidade  imparcial  ao  acesso  à
atenção e assistência à saúde em todos os níveis de
complexidade.
A  presente  aquisição  busca  dar  continuidade  às
atividades  desenvolvidas  na  Administração  Pública
Municipal.  Onde  as  solicitações  destinam-se  a
atender  às  necessidades  e  demanda  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  uma  vez  que  os  mesmos  são
indispensáveis  ao  regular  funcionamento
administrativo/institucional.
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DA  ALTERAÇÃO  DE  ITENS  DA  PROPOSTA  ORIGINALMENTE
APROVADA
Considerando  que  foram  cadastradas  em  2017,  3
(três)  propostas  de  emendas parlamentares para  o
SAMU e que em todas elas alguns itens se repetiram
e  que  somam  R$  435.490,00,  realizamos  junto  a
direção  daquele  serviço  levantamento  das
necessidades  do  serviço  para  os  mais  diversos
equipamentos  e  materiais  conforme  a  necessidade
atual, pois no momento do cadastro das propostas
alguns itens não são permitidos para o SAMU e por
essa razão foram cadastrados itens em duplicidade
nas propostas, contudo todos os itens descritos no
anexo I constam da Relação Nacional de Equipamentos
e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS –
RENEM. O mesmo acontece com os itens das UPAs, que
foram listados conforme necessidade de reposição de
itens. Assim, baseado no que diz a Resolução CIT nº
22 de julho de 2017 alteramos os itens em benefício
ao  serviço  observando  que  esses  fazem  parte  da
Relação  Nacional  de  Equipamentos  e  Materiais
Permanentes  financiáveis  para  o  SUS  (RENEM)  e
optamos  pela  aquisição  dos  itens  constantes  no
Anexo  I.  Vejamos  o  Art.  3º  da  supracitada
resolução:  Art.  3º  No  caso  de  frustração  do
diagnóstico de necessidade que ensejou a definição
de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados
pelo  Ministério  da  Saúde,  o  ente  beneficiário
poderá  utilizar  os  recursos  disponíveis  para
aquisição  de  equipamento  ou  material  permanente
mais  adequado  à  necessidade atual, observando  as
seguintes condições:
I  –  O  equipamento  ou  material  permanente  deverá
constar  na  Relação  Nacional  de  Equipamentos  e
Materiais Permanentes – RENEM;
II  –  Registrar  no  processo  de  aquisição  os
fundamentos normativos e a motivação que ensejaram
a  alteração  dos  equipamentos  e  materiais
permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério
da Saúde;
III – É vedada a alteração destinada à aquisição de
equipamentos com alocação condicionada a parâmetros
populacionais  e/ou  de  produção; e/ou associado  a
serviços  de  alta  complexidade  que  requerem
habilitação  prévia  do  MS,  e/ou  exigem  condições
especiais  para  funcionamento  com  insumos
radioativos,  a  saber:  equipamentos  para  TRS,
mamógrafo,  tomógrafo,  ressonância  magnética,
equipamento  para  medicina  nuclear  (gama  câmara,
gama probe, PET CT), equipamentos para radioterapia
e outros equipamentos que vierem a ter estabelecido
critérios para a alocação.
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Ainda nessa resolução, vejamos o Art. 4º:
Art.  4º  A  alteração  dos  itens  constantes  na
proposta habilitada não requer autorização prévia
do  Ministério  da  Saúde,  devendo  o  ente  executar
dentro do prazo estabelecido pelo Art. 12 § 4º da
Portaria GM/MS GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de
2013, bem como observando a comprovação da execução
no Relatório Anual de Gestão (RAG).
Parágrafo-primeiro: Deverá ser atualizado no SCNES
o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os
equipamentos  e  materiais  permanentes  foram
alocados.
Assim, entendemos por justificável a alteração dos
itens e a pretensa aquisição. 

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

3.1. Os materiais deverão ser entregues no endereço do almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Av. Governador Jorge
Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho, tel.: (69) 3901-2818, CEP
76.820-116, Porto Velho – RO, observando o horário comercial;

3.2.  A  entrega  deverá  ocorrer  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias
corridos, após emissão da Nota de Empenho.

3.3.  Caso  a  contratada  tenha  dificuldades  em  cumprir  o  prazo
estabelecido, essa deverá comunicar ao Secretário (a) Municipal de
Saúde até 10 dias antes do final do prazo com justificativa robusta e
solicitar autorização para dilatação de prazo.

3.4. Fica terminantemente vedado a contratada entregar os materiais
fora dos padrões especificados, reservando-se ao Município de Porto
Velho/RO  o  direito  de  recusar  qualquer  item  que  apresente  tais
características;

3.5. Os  materiais  deverão  demonstrar  as  mesmas  especificações
detalhadas nos itens deste Termo de Referência, na forma estipulados;

3.6. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para
entregar  os  materiais,  dentro  do  prazo  estabelecido,  não  sofrerá
multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 10 (dez)
dias  úteis,  antes  de  esgotado  o  prazo  inicialmente  previsto,
apresentando  justificativa  circunstanciada  formal,  que  deverá  ser
encaminhada ao Secretário (a) Municipal de Saúde que, por sua vez,
decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a
cominação  das  multas  cabíveis,  que  ocorrerá  a  partir  da  efetiva
notificação;

3.7. Depois  de  esgotado  o(s)  prazo(s)  concedido(s)  esta  SEMUSA,
aplicará a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de
10% sobre o valor empenhado, e, entendendo necessário, aplicará as
sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86 a 88;
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3.8. DO RECEBIMENTO

3.8.1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Patrimônio da
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  para  posterior  verificação  da
conformidade do objeto que procedida pela Comissão de Certificação
(composta  por  representantes  do  departamento  de  interesse,  e  com
conhecimento técnico na respectiva área), conforme artigo 73, inciso
II,  alíneas  “a”  e  “b”  e  artigo  2°,  Lei  Federal  8.666/93  e,  será
procedido na seguinte forma:

a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações.  O  recebimento  suprarreferido  dar-se-á  através  de
recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;
 
b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo
de observação, que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo
caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos
termos contratuais e consequente aceitação;

c) O  recebimento  provisório  ou  definitivo não  exclui  a
responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nem ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

3.8.2. Se,  após  o  recebimento  provisório,  for  constatado  que  os
materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as
especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado,
será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo
de pagamento até que seja sanada a situação;

3.8.3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, os
materiais, o que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem
de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa
que  estiver  em  desacordo  com  o  disposto  neste  instrumento  e  seus
anexos;

3.8.4. Todos os materiais deverão ser entregues em perfeito estado de
conservação, lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a
ação da luz, poeira e umidade e contra danos durante o transporte,
desde o fornecedor até o local da entrega, sob condições que envolvam
embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas,
marítimos ou aéreos;
 
3.8.5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de
embalagem,  a  fim  de  atender  às  condições  mínimas  estabelecidas,
independentemente  da  inspeção  e  aprovação  das  embalagens  pelo
Órgão/Entidade;
3.8.6. O material deverá ser entregue de acordo com as especificações
técnicas e demais disposições não sendo permitido à Comissão receber
os produtos fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo
superveniente, devidamente justificado e aceito por esta Secretaria;
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3.8.7. Não serão aceitos materiais que tenham sido objeto de quaisquer
processos de manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os
que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.

3.8.8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos
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 produtos não aceitos, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma
receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega
no Almoxarifado da SEMUSA no endereço correspondente ao item 3.1;

3.9. LOCAL DE UTILIZAÇÃO

3.9.1. Os materiais em questão atenderão as necessidades do Departa-
mento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar ao qual se faz
necessário para manter os atendimentos nas Unidades de Saúde do Muni-
cípio de Porto Velho, distribuídos conforme Anexo I.

4.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente
em nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprovem o fornecimento de equipamentos compatíveis
com o objeto deste instrumento.

4.1.1.  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.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93
e  demais  normas  pertinentes,  as  normas  previstas  neste  Termo  de
Referência e seus Anexos, são obrigações da Contratada:

5.1.1. A Contratada deverá comunicar à SEMUSA, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

5.1.2. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os equipamentos em
que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da
execução ou de materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o
que determina o Artigo 69 da lei 8666/1993;

5.1.3.  A contratada deverá assumir a responsabilidade pelos  encargos
fiscais e comerciais resultantes da entrega dos materiais solicitados;

5.1.4.  A  contratada  deverá  entregar  os  materiais  dentro  das
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especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se pela
troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em parte os
materiais  em  caso  de danificação do  mesmo  ou  em  sua embalagem em
decorrência  do  transporte  desde  que  a  danificação  na  embalagem
comprometa  o  uso  futuro do produto  em  questão,  bem  como prazo de
validade  dos  materiais  em  desacordo,  independentemente  do  motivo
alegado,  conforme  parecer  técnico  da  SEMUSA,  deverá  realizar  a
correção/substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

5.1.5.  A  inobservância  ao  disposto  no  item  acima  implicará  o  não
pagamento à contratada, até a sua regularização;

5.1.6.  Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo
contratante, a contratada deverá arcar com todas as despesas sendo
responsabilidade o pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se
ocorrerem;

5.1.7. A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as
mesmas condições de habilitação;

5.1.8. A contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a
salário, horas extras adicionais e demais encargos sociais relativa
aos seus empregados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1.  Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA  às  suas
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS
EQUIPAMENTOS) e prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela mesma;

6.2. Acompanhar,  atestar  e  efetuar  o  recebimento  dos  equipamentos
correspondentes  a  este  instrumento,  por  servidor  ou  Comissão  de
Recebimento dos equipamentos, devidamente legalizado, conforme prevê o
art. 73, da Lei n.º 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte,
os  equipamentos  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;

6.3. Comunicar  imediatamente  à  empresa  CONTRATADA  toda  e  qualquer
ocorrência relacionada com a aquisição dos equipamentos;

6.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade ao estabelecido
neste Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: Nota
Fiscal/Fatura,  e  devidamente  atestados  por  servidor  ou  comissão
encarregado  do  recebimento  e  observado  o  cumprimento  integral  das
disposições contidas neste instrumento;

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Após o RECEBIMENTO dos materiais, o processo será instruído com a
respectiva  Nota  Fiscal  devidamente  certificada  pela  Comissão  de
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Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de
despesas devidamente liquidada, observando–se ainda, o cumprimento das
disposições contidas na legislação vigente;

7.2. Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à(s)  empresa(s)
Contratada(s)  enquanto  houver  pendência  de  liquidação  da  obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

7.3. A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo
de  até  30  (trinta) dias após  a  entrega  dos  materiais, mediante a
apresentação  dos  documentos:  Nota  Fiscal  devidamente  atestados  por
servidor  ou  comissão  encarregada  do  recebimento  e,  observado  o
cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

7.4. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-
corrente da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao
pagamento do objeto desta aquisição;

7.5. Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a
liquidação da despesa, àquela será devolvida ao(s) contratada(s), pelo
responsável da área Técnica e o pagamento ficará pendente até que a
contratada 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;

7.6. É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de
cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN,
Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a
certificação on-line nos sítios eletrônicos;

7.7. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde
que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por
base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438
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8. RECURSOS   ORÇAMENTÁRIOS/VALOR PARA CONTRATAÇÃO

8.1. A despesa decorrente da aquisição será coberta por recursos espe-
cíficos consignados a seguir:

Projeto De Atividade: 08.31.10.302.329.2.669 e 08.31.10.302.329.2.280
Elemento De Despesa: 4.4.90.52 – Material Permanente.
Fonte Recurso: 3.028; 

8.2. O Valor estimado da Aquisição é de R$ 500.073,31 (Quinhentos mil,
setenta e três reais e trinta e um centavos),  conforme pesquisa de
preços atestada pelo Departamento de Cotações/SML, Quadro Comparativo
(fls. 211-214). 

9. INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

9.1. O fornecimento decorrente deste Termo, será instrumentalizado por
meio de Nota de Empenho ou instrumento equivalente, que terá força
obrigacional e vinculará a licitante à sua proposta, a este Termo e,
se for o caso, o Edital de Licitação, respectivo, sem prejuízo às
demais obrigações decorrentes de Lei e normas.

9.2. Após a homologação do procedimento em favor da(s) licitante(s), a
Administração  convocará  o  vencedor  para  retirar  a  Nota  Empenho
respectiva, no prazo e forma estabelecidos.

9.3. Conforme  autoriza  o  §3º  do  art.  27  do  Decreto  Municipal  n.
10.300,  de  17.02.2006,  quando  o  Licitante  vencedor,
injustificadamente,  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho,  a
Administração  poderá  convocar  o(s)  licitante(s)  remanescente(s),
respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  comprovados  os
requisitos habilitatórios e feita a negociação, assumir as obrigações
decorrentes do fornecimento deste Termo de Referência, sem prejuízo
das  sanções  administrativas  previstas  neste  instrumento,  edital  e
demais cominações legais contra o licitante faltoso. 

9.4. Face  ao  exposto  nos  subitens  acima  não  haverá  prorrogação
contratual  nem  reajuste  de  preços,  os  quais  serão  fixos  e
irreajustáveis para todos os efeitos.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Termo  de
Referência e Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas nos
artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  Lei  10.520/2002  e  Lei
12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem
como as infrações abaixo elencadas;

10.2.  Pela inexecução total ou  parcial de cada ajuste (representado
por  nota  de  empenho),  a  Administração  poderá  aplicar,  aos
fornecedores,  as  seguintes  penalidades,  sem  prejuízo  das  sanções
legalmente estabelecidas:
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10.3. Advertência;

10.4. Multa;

10.5.  No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  do  objeto
solicitado, será aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória
de valor equivalente a 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor
empenhado,  e,  entendendo  necessário,  aplicará  as  sanções
administrativas previstas no item 12.1 deste termo de Referência.

10.6. Pela inexecução total ou parcial da aquisição, o Município de
Porto Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor
inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93,
sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento)
sobre o valor total do empenho, limitada a  10% (dez por cento) do
valor Empenhado.

10.7. Multa  de  10%  (dez  por  cento) do  valor  empenhado  quando  os
materiais não forem entregues de acordo com as especificações deste
termo. 

10.9. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  os
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
concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior;

10.10. Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo
administrativo, o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso
nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do
processo.

11. ANEXOS

11.1. É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte Anexo:
ANEXO I – Descrição do objeto e valor de referência.

Porto Velho-RO, 17 de outubro de 2018.

SAIMON CAVALCANTE DE ARAÚJO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme
delegação de competência pelo Decreto nº. 12.931 de 19/02/2013.

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

 ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR MÉDIO
TOTAL

1

TELEFONE  SEM  FIO com
Identificador de Chamadas, Mute,
Flah,  Viva  –  Voz,
Rediscagem/Redial, 06 unidades 12
unidades  Frequência  Dect  6.
(1.9GHz),  Teclado  Luminoso,
Idiomas  do  menu  em  Português,
Modo de Discagem Tom e
pulso, Memória para Registros de
Chamadas.  GARANTIA  MÍNIMA  DE  1
ANO APÓS ENTREGA.

UND 7 170,68 1.194,76

2

SUPORTE  PARA  SORO  MÓVEL
TOTALMENTE  INOX, construído  em
tubos de aço inox padrão AISI 304
de  1”x1,2mm  de  espessura
recebendo  polimento  de  alto
brilho  para  melhor  assepsia.
Haste em aço inox com 04 ganchos
em  formato  de  “X”  e  01  gancho
para bomba de infusão, regulagem
de altura através de sistema de
trava semi-giratória composto por
um  sistema  de  molas  e  tecnis
proporcionando  maior  vida  útil.
Base em aço inox em forma de “X”
com  4  rodízios  de  2”  em
termoplástico.  Deverá  vir  um
rodízio sobressalente para casos
de  necessidade  de  troca.
Dimensões  aproximadas:  altura
máxima 2,10m. Apresentar registro
no Ministério da Saúde. Garantia
mínima de 02 anos após entrega. 

UND 40 353,62 14.144,80

3 Simulador  para  Situações  de
Ressucitação  de  Bebes, para
práticas  de  treinamento  nas
habilidades  de  ressuscitação,
manutenção  das  vias  aéreas,
ressuscitação  Cardio-Pulmonar,
acesso  vascular  e  monitorização
do  ECG  er  manobra  de  Sellick.
Peso e dimensões de um bebê entre
2 a 4 meses. Com comando remoto,
alteração dos rítimos cardíacos.
Com Rítimo Normal (NSR) com até
130 bpm, Taquicardia Ventricular
com rítimo de até 210 bpm, Sinus

UND 1 15.533,33 15.533,33
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Bradicardia com rítimo de até 80
bpm, Sinus Taquicardia com rítimo
de  até  180  bpm,  Fibrilação
Ventricular e Asystole. Alteração
e  exibição  de  Bradicardia
Sinusal,  Taquicardia  Sinusal,
Fibrilação e Taquicardia Atrial,
Sinus com PACs, Sinus com PJCs,
Taquicardia  Spraventricular.
Intubação oral e nasal, inserção
de máscara laríngea, manobra de
desfibrilação  com  aplicação  de
01choque real, leitura de ECG com
derivações.  Inserção  de  agulha
intra  óssea  com  aspiração
simulada  da  medula  óssea.
Garantia  mínima de 01 ano  após
entrega.

4

RELÓGIO  DE  PAREDE  -  analógico,
redondo,  fundo  branco,  com
números  árabes,  três  ponteiros
(hora,  minutos  e  segundos).
Abastecimento  à  Pilha  AA  ,
diâmetro  mínimo  de  25  cm.
Garantia  mínima de 01 ano  após
entrega.

UND 15 59,99 899,85

5 POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS
– Estrutura em tubo de aço com
tratamento  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. Sistema de acionamento do
encosto  dotado  de  cilindro
pneumático,  que  evita
deslocamento rápido ao baixar e
auxilia  no  retorno  a  posição
normal. Rodízios de 2" polegadas.
Reclinável, movimento simultâneo
encosto, braços, pés, acionamento
três  estágios,  alavanca
cremalheira,  até  posição  leito;
amortecedor a gás; revestimento,
courvim  reforçado  na  cor  azul
royal, espessura mínima 1,2 mm,;
estofamento  total,  espuma
injetada, alta densidade; braços
revestidos  courvim  reforçado,

UND 15 1.970,00 29.550,00
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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  reclinada:
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 após entrega.

6

MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO EM
TUBOS  DE  7/8,COM  QUATRO  PÉS
COMPLETOS  DE  RODÍZIOS  DE
2”,TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL,
ALTURAREGULÁVEL.  ALTURA  MÍNIMA
APROXIMADA:  45  CMALTURA  MÁXIMA
APROXIMADA:  60  CM
DIÂMETROAPROXIMADO  DO  ASSENTO:
28,5  CM,  ASSENTOFORRADO  EM
COURVIM  E  ESPUMA  D33.  Garantia
mínima de 12 meses após entrega.

UND 4 517,72 2.070,88

7 MESA  PARA  REFEITÓRIO  COM  08
CADEIRAS Tampo: Tampo com formato
retangular,  em  madeira  MDP
(Painéis de Partículas de Média
Densidade)  com  espessura  mínima
de 25mm, formando uma peça única;
Revestimento  em  laminado
melamínico de alta
resistência,  texturizado  com  no
mínimo  0,3mm  de  espessura  na
parte  superior  e  inferior  do
tampo, na cor a definir;
Bordas  retas,  em  todo  seu
perímetro,  com  perfil  de
acabamento  em  fita  de
poliestireno  semirígido,  com
3,0mm de espessura no mínimo (na
mesma  cor  do  tampo),  contendo
raio da borda de contato com o
usuário  com  no  mínimo  2,5mm,
conforme  NBR 13966 – Tabela  1,
coladas  pelo  processo  HOLT-MELT
(a quente);
A parte inferior do tampo deverá
conter buchas metálicas embutidas
para  receber  os  parafusos  de
fixação  do  tampo  à  estrutura

UND 3 2.480,00 7.440,00
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metálica da mesa.
Estrutura  da  mesa  e  banco:
Estrutura composta por 04 pés e
travessas laterais; Os pés e as
travessas  são  confeccionados  em
tubo de aço (SAE 1010/1020) com
secção  retangular  50X30mm,  com
espessura  de  1,2mm  no  mínimo,
soldada pelo processo MIG, sem
arestas  cortantes.  Assento:
Assento  com  formato  retangular,
em  madeira  MDP  (Painéis  de
Partículas  de  Média  Densidade)
com  espessura  mínima  de  25mm,
formando uma
peça  única;  Revestimento  em
laminado  melamínico  de  alta
resistência,  texturizado  com  no
mínimo  0,3mm  de  espessura  na
parte  superior  e  inferior  do
tampo, na cor a definir;
Bordas  retas,  em  todo  seu
perímetro,  com  perfil  de
acabamento  em  fita  de
poliestireno  semirígido,  com
1,0mm de espessura no mínimo (na
mesma cor do tampo), coladas pelo
processo HOLTMELT
(a quente); A parte inferior do
assento  deverá  conter  buchas
metálicas embutidas para receber
os parafusos de fixação do tampo
à  estrutura  metálica  da  mesa.
Acabamento e montagem: A fixação
da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas,
cravadas  abaixo  dos  tampos  e
parafusos com rosca milimétrica e
arruelas  de  pressão;  Todas  as
peças  metálicas  utilizadas
deverão
receber  pré-tratamento  em  9
banhos sendo 5 por imersão e 4
por meio de lavagem: desengraxe
alcalino,  decapagem  ácida,
refinador de sais de
titânio, fosfatização, passivação
e  secagem,  sendo  a  última  com
água  deionizada  seguido  de
secagem, preparando a superfície
para receber a
pintura; Todas as peças metálicas
deverão receber pintura epóxi-pó,
fixada por meio de carga elétrica
oposta, curada em estufa de alta
temperatura, na cor a definir.
Apresentar:  Certificado  de
regularidade de cadastro de
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atividade  potencialmente
poluidora  emitido  pelo  IBAMA,
devidamente  registrado  com  a
razão social da empresa. Poderá
ser  consultada  online  a  sua
veracidade.  Garantia  05  (cinco)
anos.

8

MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo de
25  mm de espessura, em  madeira
MDP  revestida  em  laminado
melamínico  na  cor  Marfim,  com
bordas em PVC na cor Marfim, Med.
aproximada: 1200x1200x740mm.

UND 8 772,20 6.177,60

9

Manequim, corpo inteiro, adulto,
fisiologia regular, para praticar
medidas básicas de reanimação (de
acordo  com  as  normas
internacionais),  permitir:
Obstrução  natural  das  vias
respiratórias;  Mandíbula  móvel;
Membrana higiênica da válvula de
retenção  e  válvula  de  não-
reinalação;  Reações  realistas
durante  medidas  de  ventilação
artificial  e  massagem  cardíaca;
Expansão  do  peito  durante  a
respiração artificial; Pontos de
orientação  realistas  para  a
localização  dos  pontos  de
compressão;  Pulsação  da  artéria
carótida palpável, manual. Uso de
bolsa  e  máscara  de  ventilação
artificial.  Indicador  luminoso,
com bateria inclusa. Volume de ar
administrado  por  meio  da
ventilação  artificial
(suficiente/excessivo).
Profundidade  das  compressões
(suficiente/excessiva).
Posicionamento  incorreto  das
mãos.  Ventilação  artificial
aplicada  em  intervalos
demasiadamente  curtos.  Mínimo  4
máscaras  rosto.  Mínimo  3  vias
respiratórias artificiais. Maleta
de  transporte.  Vestimenta.
desinfetante.

UND 1 10.005,58 10.005,58

10 MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO DE RCP:
manequim  bebê  simulador  para
treino  de  massagem  cardíaca  e
abertura  de vias aéreas em  RN,
com dispositivo de exposição da
compressão,  dispositivo  de
advertência  da  respiração
artificial,  frequência  da
operação em padrão internacional

UND 1 8.228,20 8.228,20
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e  exame  de  artéria  branquial.
Acompanha: maleta para transporte
e dispositivo de armazenamento de
dados (display). Não tem órgãos
internos. 

11

MANEQUIM  ADULTO PARA  TREINO  DE
RCP: manequim em tamanho natural
de um adulto de aproximadamente
176 cm de altura, sua estrutura
deve  permitir  o  treino  de
massagens torácicas e respiração
artificial.  Modelo  acompanha:
display que forneça indicação dos
procedimentos  (acuse  se  estão
corretos) e maleta de transporte.
Características  inclusas  no
manequim:  Simulação  padrão  de
abertura  das  vias  aéreas  (com
display indicador com dispositivo
de  alerta  de  som  e  cor);
Compressão  do  peito(com  display
indicador  com  dispositivo  de
alerta de som e cor); Respiração
artificial -inalação(com display
indicador  com  dispositivo  de
alerta de som e cor); Métodos de
operação  (  operação  de
exercício);  Análise  da  resposta
da  pupila ( midríase e  miose);
Análise  da  resposta  do  aluno
( Pinch bola com a mão e simular
o  pulso  carotídeo);  Manequim
indica  claramente  a  anatomia
realista. 

UND 1 5.368,60 5.368,60

12 MACA  PARA  TRANSPORTE,
RADIOTRANSPARENTE,  confeccionada
em  laminado  moldado  por  alta
pressão com espessura mínima de 8
milímetros,  partes  metálicas
revestidas  em  pintura  epóxi  ou
confeccionada  em  material
inoxidável;  Painéis  e  grades
laterais; Plataforma do paciente
construída  em  pelo  menos  duas
seções,  sobre  duas  colunas
hidráulicas  telescópicas
acionadas  por  pedal;  Permite  a
utilização  de  equipamento  de
raios-x  tipo  arco  em  C,  com
suporte para magazine de filme de
raios-X; quatro rodízios com no
mínimo  15  cm  de  diâmetro,  5º
rodízio  direcional,  sistema  de
freio  com  dois  estágios  e
travamento simultâneo dos quatro
rodízios  por  meio  de  pedais;
Bandeja inferior com local para

UND 4 1.971,33 7.885,32
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cilindro de oxigênio tamanho G de
1m³,  empunhadura  retrátil
localizada na cabeceira da maca;
Carga  de  trabalho  de  200  kg;
Ajuste manual do dorso através de
amortecedores  com  inclinação  de
até 70 graus; Ajuste da altura do
leito do paciente em relação ao
solo quando abaixado de no mínimo
60 cm e quando levantado de no
mínimo 90 cm (tolerância de +/-
10%);  Trendelenburg  e
trendelenburg  reverso  de  no
mínimo 12 graus; Grades laterais
rebatíveis; Altura da grade 40 cm
no mínimo (tolerância +/- 5%), a
partir do estrado; Comprimento da
grade 120 cm no mínimo; Suportes
para  acessórios  sob  a  área  da
maca; Suporte para transporte de
filmes  de  raios-x  e  pasta  de
prontuário; quatro conexões para
a  suporte  de  soro  ou  outros
acessórios;  protetores
horizontais  contra
impacto,protetores  de  impacto
laterais  nos  quatro  cantos  da
maca; Dimensões externas: 210 cm
(com tolerância de +/- 10%) x 78
cm  (com tolerância de +/-  5%);
Dimensões  do  leito  do  paciente
190 x 65 cm, no mínimo; Mecanismo
próprio para
transferência  de  paciente;  Capa
antiestética;  Dimensões  do
colchão compatíveis com a largura
e  o  comprimento  da  maca  com
espessura  mínima  de  6  cm  e
densidade mínima de 28.
ACESSÓRIOS: 02 (dois) suportes de
soro ajustáveis em altura com no
mínimo  dois  ganchos.  Haste
inferior com sistema de fixação
que impeça o giro do suporte. O
diâmetro do tubo no mínimo 28 mm
a no máximo 35 mm (+/-10%). 01
(um)  suporte  tipo  bandeja  com
abas, suspenso sobre o leito para
equipamentos transportáveis como
ventilador,
desfibrilador,  monitor,  etc.
Confeccionado  em  aço  inoxidável
com sistema de fixação por cinta
e fechamento em velcro. Tampo com
dimensões mínimas de 35 cm por 47
cm (+/-5%). Todos os acessórios
necessários  para  o  perfeito
funcionamento do equipamento.
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CERTIFICADOS:  Certificados  de
conformidade  com  as  normas
brasileiras  de  segurança
aplicáveis.  EMBALAGEM  COM  DADOS
DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  PRODUTO:
Marca do fabricante e REGISTRO no
ministério da saúde.

13

LONGARINA 3 lugares, estofada com
revestimento em courvin ou napa,
encosto  em  metal  com  pintura
époxi, cor preta. Garantia mínima
de 01 ano após entrega. 

UND 22 1.092,15 24.027,30

14

GELADEIRA  REFRIGERADOR/GELADEIRA
capacidade  entre  240  e  300
LITROS:Cor branca;01 porta; FROST
FREE;  capacidade  mínima
congelador  26  (vinte  e  seis)
litros; bivolt; com selo do
procell;  classificação  A.
Garantia  mínima de 01 ano  após
entrega.  Assistência  técnica  em
Porto Velho/RO.

UND 3 2.096,79 6.290,37

15

ESCADA  2  DEGRAUS –  escada
hospitalar,  material  aço
inoxidável,  2  (dois)  degraus,
revestimento  borracha
antiderrapante,  pintura  polido,
tipo degraus com cantoneiras de
chapa  aço  inox,  dimensoes
aproximada: piso inferior 21 x 29
x 20cm, piso superior 21 x 35 x
38cm, pés Com ponteiras de PVC,
estrutura tubular 1x1, 25mm.

UND 20 369,33 7.386,60

16 CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem
totalmente  modular.  Bandejas
fixas;  puxador  traseiro  na
bandeja  superior,  capacidade  de
carga de ate 40 Kg por bandeja.
03 Gavetas de 150mm
de  altura  aproximadamente;  em
chapa de aço laminada a frio com
espessura  de  0,6mm,  com
capacidade de carga de no mínimo
20  Kg  por  gaveta,  com  trilho
telescópico.  16  divisórias  para
medicação  em  poliestireno  cor
branca na 1ª
gaveta. 01 compartimento inferior
de  aproximadamente  300mm  de
altura com tampa escamoteável 90º
com puxador. Suporte de oxigênio
em chapa de aço laminada a frio
com espessura de 2mm com velcro
para fixação do cilindro. Suporte
para  desfibrilador,  monitor,
cardioversor  em  chapa  de  aço

UND 2 4.662,50 9.325,00
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laminada a frio com espessura de
2mm. Suporte de soro em liga com
ajuste de
regulagem  de  altura  sem  a
utilização de parafusos. Tábua de
massagem cardíaca em acrílico com
espessura de 6 mm e com calha de
tomadas com capacidade de 4 A com
4 pontos, 2P + T, com cabo de 3m,
com interruptor e com filtro de
linha. Rodízios com garfo e aro
em nylon 2 com e 2 sem trava.
Chapa de aço, perfis e chapas e
pintura eletrostática a pó a base
de
resina  poliéster  com  espessura.
Pintura eletrostática a pó na cor
Cinza Claro. Medidas aproximadas:
A  1230mm  x  L  556mm  x  570mm.
Variação  +-  5%.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde.
Garantia mínima 02 anos.

17 CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA
- Desfibrilador portátil em corpo
único para suporte de vida básico
e  avançado,  possibilitando  a
desfibrilação nos modos: manual,
semi  automático  -  DEA
(desfibrilação  externa
automática) através das etapas 1,
2 e 3 indicadas no equipamento,
possuindo  os  modos  de
cardioversão  sincronizada  e
marca-passo externo transcutâneo.
Possuir  forma  de  onda  bifásica
exponencial truncada ou bifásica
exponencial retilínea com ajuste
automático  em  função  da
impedância do paciente adulto e
pediátrico;  com  carga  ajustável
que abranja no mínimo a faixa de
2  a  no  máximo  200  J;  com
indicação  visual  da  carga
selecionada e correção automática
da  carga;  Portátil,  em  corpo
único;  adequado  ao  uso  Intra
hospitalar  ou  extra  hospitalar
(ambulâncias); menu interno para
configuração  do  equipamento.
Possuir  registrador  térmico
integrado de no mínimo 50 mm, com
a  impressão  simultânea  de  no
mínimo  dois  formatos  de  onda.
Possibilitar  a  impressão  dos
parâmetros e dados armazenados no
equipamento  como:  eventos
marcados, choque, alarmes, resumo

UND 2 25.767,32 51.534,64
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dos eventos, eletrocardiograma de
12 derivações, tendência numérica
de  sinais  vitais  e  testes
operacionais.  Possibilitar  a
realização  de  cardioversão
sincronizada  através  das  pás
externas  reutilizáveis  e  também
através das pás externas adesivas
descartáveis.  Possuir  botão  de
sincronismo  dedicado,  com
indicador  luminescente  e
Indicação  visual  na  tela  do
equipamento com o reconhecimento
automático no display das ondas R
detectadas.  Possuir  o  mesmo
conector  tanto  para  as  pás
externas  reutilizáveis  quanto
para  as  Pás  externas  adesivas
descartáveis;  pás  externas
reutilizáveis  adulta  com
superfície  pediátrica  embutida
com  botões  dedicados  para
carregamento  e  descarga  de
choque; possuir botão de descarga
do choque com indicador luminoso;
possuir  indicador  de  impedância
de  contato nas pás externas  de
desfibrilação.  Pás  externas
adesivas  descartáveis  com
compatibilidade  para  pacientes
adultos  >  10  kg  com  área  de
superfície máxima de 80 cm² e pás
externas  adesivas  descartáveis
compativeis  com  pacientes
pediátricos  < 10kg com área  de
superfície  máxima  de  35  cm².
Possuir indicação gráfica visual
de  colocação  dos  eletrodos  nas
pás  externas  adesivas
descartáveis adulto e pediátrica.
Possuir a função de desfibrilação
externa  sincronizada  e  não
sincronizada;  Realizar  a
desfibrilação  através  das  pás
externas reutilizáveis e através
das  pás  externas  adesivas
descartáveis;  possibilidade  de
realizar a desfibrilação por pás
internas  autoclaváveis  e  com
botão dedicado para o disparo nas
pás  internas;  Possuir  modo  de
desfibrilação  semiautomático  ou
modo DEA com mensagens de texto e
voz  em  português,  o  modo  DEA
deverá operar em conformidade com
as recomendações para reanimação
cardiopulmonar da American Heart
Association de 2010, devidamente
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comprovado em manual de usuário;
Tempo total de carregamento, na
carga máxima disponível de até 7
segundos; possuir tecla de anular
carga  manualmente  ou  descarga
automática dentro de 60 segundos
ou menos se não for descarregado
pelo  operador;  Realizar  auto
teste  diário  mesmo  com  o
equipamento  desligado  sem  a
necessidade  de  nenhuma
interferência  do  operador  e
possuir indicador audiovisual de
pronto  para  o  uso.  Possuir
alarmes com indicador audiovisual
com  distinção  entre  os  três
níveis  de  prioridade  (baixa,
média e alta); possuir indicação
numérica no display dos valores
dos limites de alarmes de máximo
e mínimo para todos os parâmetros
monitorizados.  Possuir  display
para o acompanhamento visual dos
sinais vitais com a apresentação
de  no  mínimo  04  curvas
simultâneas  na  tela;  Display
digital  em  LCD  colorido  ou
tecnologia  similar  que
proporcione  alto  contraste  e
permita uma perfeita visualização
estando o usuário em diferentes
ângulos e distâncias com dimensão
de  no  mínimo  de  7  polegadas  e
resolução  mínima  de  600  X  450
pixels;  Possibilidade  de  ajuste
da  velocidade,  das  curvas
monitorizadas e da amplitude dos
traçados que inclua no mínimo 4
de  opções  de  ajustes  para  o
traçado  de  ECG;  Aquisição  dos
sinais cardíacos deverá ser feita
por  intermédio  pás  externas
reutilizáveis,  das  pás  externas
adesivas descartáveis e do cabo
de ECG; Possuir possibilidade de
monitorização de ECG através de
um  cabo  de  03,  05  ou  10
derivações  cardíacas
(opcionalmente para a leitura de
12  derivações  simultâneas).
Possibilidade  de  registrar
eletronicamente  no  mínimo  a
realização  de  9  eventos  e
procedimentos distintos. Possuir
gabinete  com  sistema  de
isolamento  elétrico;  o  circuito
de amplificação do monitor deve
ser  protegido  contra  danos
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causados  pela  descarga  do
desfibrilador.  Deverá  possuir
índice de proteção contra sólidos
e  líquido  igual  ou  superior  a
classificação  IP  23  (Ingress
Protection),  comprovado  por
entidade  certificadora
reconhecida  e  pelo  manual  do
usuário  registrado  na  ANVISA;
Apresentar  possibilidade  de
monitoração de oximetria de pulso
com  tecnologia  de  análise  em
baixa  perfusão  e  movimento
devidamente comprovado em manual
com o intervalo de medição de 0-
100% com resolução de 1%; e taxa
de precisão de no máximo +- 3%;
sensores  reutilizáveis
compatíveis com pacientes adultos
e  pediátricos.  Apresentar
possibilidade  de  avaliação  da
pressão arterial não invasiva com
tempo  máximo  de  enchimento  do
manguito/braçadeira para adulto e
pediátrico  de  80  segundos.  Com
faixa de precisão do transdutor
de pressão de no máximo +- 3mmHg.
Compatível  com  acessórios  para
pacientes  obeso,  adulto  e  pelo
menos  3  variações  de  tamanhos
para  pacientes  pediátricos.
Apresentar  possibilidade  de
avaliação do gás carbônico final
exalado  (EtCO2),  por  meio  de
tecnologia  compatível  com
pacientes  adulto,  pediátrico  e
neonatal  e  com  indicação  para
avaliação de pacientes intubados
e  não  intubados  devidamente
comprovado em manual. Marca-passo
externo  transcutâneo  não
invasivo;  com  os  modos  de
operação  de  demanda  e  fixo;
possuindo  frequência  de
estimulação que abranja no mínimo
a  faixa  de  30  a  180  bpm
(batimentos por minuto); corrente
de  intensidade  de  estimulação
abrangendo no mínimo a faixa de
10  até  160  mA;  Possibilitar  o
funcionamento  tanto  a  bateria
recarregável  quanto  a  energia
elétrica 110/220 V AC – 60 Hz –
bivolt automático; possuir Fonte
de  alimentação  interna  ou
externa.  Bateria  com  tecnologia
de  íon  de  lítio  selada
recarregável  e  removível  sem  a
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necessidade  de  desmontagem  do
equipamento,  com  carregador
interno ou externo ao aparelho;
Possuir alarme de baixa carga da
bateria  com  clara  Indicação
visual  no display do status  de
carga  da  bateria,  quando  em
condição  de  bateria  baixa  deve
possibilitar  pelo  menos  10
minutos  de  monitoração  ou  5
choques na capacidade máxima; o
sistema de bateria do equipamento
deve ter a capacidade de efetuar,
no mínimo, 50 descargas na carga
máxima ou no mínimo 5 horas de
autonomia  de  bateria  em
monitoração  utilizando  todos  os
parâmetros  disponíveis,  sem
precisar de recarga durante esse
período;  o tempo médio da  vida
útil  da  bateria  recarregavel
homologado no manual do usuário
não  poderá ser inferior a  dois
anos. Possuir memória interna ou
cartão de memória com capacidade
mínima para o armazenamento de 10
horas de traçados e os 50 últimos
eventos  com  a  possibilidade  de
gravação  de  áudio.  Realizar
transmissão de dados por meio de
tecnologia de cartão de memória,
USB  ou  tecnologia  sem  fio  de
transmissão  (bluetooth,
infravermelho  ou  wifi),  para  o
envio dos dados dos eventos para
computador  compatível  com  o
sistema  operacional  “Windows  7
ou  superior”,  devendo  ser
fornecido servidor dedicado e/ou
software quando necessário para o
recebimento  e  leitura  destes
dados  sem  ônus  adicional.  Peso
máximo de 8 kg para o aparelho
com bateria instalada e todos os
acessórios.       O equipamento
deverá  ter  a  possibilidade  de
monitorização  em  tempo  real  da
qualidade da ressuscitação cardio
pulmonar  –  RCP,  através  de
feedbacks áudio visuais. Devendo
possibilitar a avaliação quanto a
profundidade  e  velocidade  das
compressões.  Estes  dados  devem
ser  armazenados  na  memória
interna  do  equipamento  e
possibilitar  a  transferência
futura para análise. O sensor de
feedback  de  RCP  deve  ser
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reutilizável  ou  descartável  e
acoplado ou não as pás externas
adesivas  descartáveis  com
durabilidade para no mínimo 100
utilizações.  Garantia  mínima  de
12  meses  a  contar  da  data  de
entrega definitiva. O equipamento
a  ser  fornecido  deverá  possuir
assistência técnica disponível no
estado  de  entrega,  por  empresa
credenciada  e  autorizada  pelo
fabricante, durante o período de
garantia;  registro  na  ANVISA;
Instalação  e  treinamento
operacional  inclusos  durante  o
período da garantia.

18

CADEIRA Diretor com braço: base a
gás  c/  03  estágios  com  relax,
assento  em  compensado
multilaminado de aproximadamente
14mm,  revestido  em  poliuretano
flexível, injetado de alta
resistência  moldado
anatomicamente, indeformável, com
densidade 45kg/m³,
com  alta  resistência  a  rasgos,
borda frontal do assento curvada.

UND 17 828,33 14.081,61

19

BRAÇADEIRA  PARA  INJEÇÃO
Confeccionada em base de aço inox
em  tripé  de  aço  inox  e  tubo
superior  de  aço  inox  .  Concha
regulável  de  aço  inoxidável,
Regulagem de altura por mandril.
Nas  medidas  aproximadas  Altura
mínima 77cm. Altura máxima 1,15
cm.

UND 8 290,75 2.326,00

20

Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 –
em aço inox, biombo construído em
tubos redondos, pés providos de 4
rodas  giratórias,  bandeira  com
movimento  de  360  por  meio  de
anéis  giratórios  de  aço,
cortinado brim, medidas aproximas
1,70 de altura x 1,20 de Largura
total. Garantia mínima de 01 ano
após entrega.

UND 20 462,25 9.245,00

21 BERÇO  HOSPITALAR   -  BERCO
PEDIATRICO  C/  COLCHÃO -  Berço
fawler,  com  colchão  para  berço
hospitalar,  confeccionado  em
espuma  de  poliuretano  de
densidade 33 e tecido antiácaro,
antialérgico  e  antifungo,
revestido  com  capa  de  courvin
lavável, soldada eletronicamente,
com zíper e respiro Fabricado com

UND 6 1.736,00 10.416,00
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estrutura em tubo redondo de aço
com  pintura  epóxi,  quadro
(perfil) em tubo retangular (tubo
quadrado)  de  aço  inox,  com
acionamento  através  de  02
manivelas, com cabo de baquelite,
escamoteáveis:  antirefluxo,
cardíaco,  fawler,  flexão,  semi-
fawler, sentado e trendelemburg;
leito  perfurado,  fabricado  em
chapa  de  aço  inox,  grades
laterais  com  sistema  de  engate
rápido,  com  acionamento  manual,
constituídas em tubo redondo de
aço  carbono  pintado  com  tinta
epóxi;  pés  com  rodízios  de  3”
sendo dois com freios e dois sem
freios  disposto  em  diagonal;
capacidade  de  carga:  130  Kg.
Dimensões:  Produto  em
conformidade  com  as  Normas  da
ABNT.

22

BEBEDOURO Bebedouro de coluna na
cor branca, para garrafão de 20
litros,  110v,  água  natural  e
gelada.  Sistema  eletrônico  de
refrigeração,  refrigeração  por
compressor,  maior  capacidade  de
refrigeração e menor consumo de
energia.  Material  gabinete  com
peças  frontais  em  plástico
injetado  e  laterais  de  aço,
potência  97  watts.  Recursos
níveis  de  temperatura  da  água
gelada  termostato  frontal  para
ajuste de temperatura entre 5° a
15°C, torneira com fluxo continuo
e  controlado,  bandeja  de  agua
removível, alças
laterais  facilitam  a
movimentação,  capacidade
reservatório  água  gelada  1,8
litros, suporta galões de até 20
litros, altura máxima dos copos
17,5cm.  Silencioso  gás
refrigerante ecológico, utiliza o
gás R134a, não agride a camada de
ozônio,  alimentação  110volts,
peso aproximado 12 kg. Dimensões
aproximadas:  produto  (LxAxP)
31,3x100,5x31,5cm,  dimensões  da
embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm.
Modelo  referência:  EGC35B.
Garantia de no mínimo 12 meses. 

UND 4 605,15 2.420,60

23 BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  DIGITAL
ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300
KG;  FRAÇÕES:  100GRAMAS;

UND 2 1.506,64 3.013,28
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PLATAFORMA  40X40CM,  COM
ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURA EM
TUBO  DE  AÇO  CARBONO  COM  RÉGUA
INTERNA  EM  ALUMÍNIO  ANODIZADO,
MEDINDO ATÉ 2,00M COM GRADUAÇÃO
DE  0,5  À  0,5  CM,  ACABAMENTO
ESMERADO  LINHAS  MODERNAS  E
FUNCIONAIS;  PÉS  REGULÁVEIS  EM
BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM
CORREÇÃO  DE  NIVELAMENTO  E
OFERECEM  SEGURANÇA  AO  USUARIO.
DISPLAY  6  DIGITOS  EM  LED
´SVERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE.
PLATAFORMA  EM  CHAPA  DE  AÇO
CARBONO, TAMPA DA BASE COM TAPETE
ANTIDERRAPANTE,  QUE  PODE  SER
RETIRADO  PARA  LIMPEZA,
ALIMENTAÇÃO  BIVOLT.  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  /  ANVISA,
INMETRO. 

24

ASPIRADOR  MANUAL  PORTÁTIL pode
ser  utilizado  com  uma  só  mão,
produz vácuo mínimo 550 mmHg, não
elétrico  e  sem  bateria.  É
confeccionado em plástico rígido
moldado  no  formato  de  pistola,
contendo  um  gatilho  para
bombeamento  de  secreção,
acompanhado  de  recipiente  de
300ml e 03 cânulas semi-rigidas
de silicone, moldáveis, sendo 01
tamanho  adulto,  01  tamanho
infantil e 01 naso, Registro na
ANVISA, validade mínima de 01 ano
após a entrega. 

UND 9 592,50 5.332,50

25

ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DIMENSÕES
APROXIMADAS  Largura: 600  mm
Profundidade: 450 mm Altura:1850
mm  COR:  Branco  Descrição  do
móvel:  Armário  guarda-volumes
duplo,  08  portas.  Fechamentos
laterais e prateleiras em aços.
Pintura  com  tratamento
anticorrosivo,  fosfatizante  +
pintura eletrostática a pó na cor
branco.  Pés  reguláveis,
fechaduras  cromadas  em  cada
módulo,  com 02 (duas) chaves  e
ventilação  na  porta.  Garantia
mínima: 1 (um) ano. 

UND 4 1.462,50 5.850,00

26 ARMÁRIO em aço, possui 12 portas
com pitão para cadeado ou fecho
com  chave,  além  de  tratamento
especial da superfície e pés com
sapatas plásticas protetoras. Com
pintura  eletrostática  epóxi  de

UND 16 1.727,50 27.640,00
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alta  qualidade  e  durabilidade;
cor  cinza,  acompanha  cadeados
para todas as portas sendo cada
um com 2 chaves ou 2 chaves para
cada  fechadura.  Tamanho
aproximado Altura: 1,96m Largura:
1,23m Profundidade: 0,36m.

27 VENTILADOR PULMONAR - Ventilador
Invasivo e Não Invasivo de alto
desempenho  para  atendimento  de
pacientes adultos e pediátricos e
neonatais;  microprocessado  com
sistema  próprio  de  gerador  de
fluxo podendo ser compressor de
ar  comprimido  por  efeito  de
turbina. Sistema automático para
compensação  de  fugas.
Possibilidade de tranporte intra-
hospitalar.  Descrição  Geral:
Display LCD colorido de no mínimo
6 polegadas para visualização dos
seguintes  parâmetros:  Pressão
inspiratória  de  pico,  Pressão
expiratória  final,  Frequência
Respiratória,  Volume  Minuto,
Relação I:E e Fugas. Visualização
simultânea  dos  seguintes
gráficos: Fluxo x Tempo; Volume X
Tempo  e  indicador  de  Pressão.
Alarmes visuais e sonoros para no
mínimo:  Alta  pressão  na  via
aérea;  Baixa  pressão  na  via
aérea/Desconexão; Volume minuto;
Freqüência  respiratória;  Volume
corrente; Fuga, Energia elétrica,
Bateria.  Possuir  misturador  de
gases  (blender)  eletrônico  e
interno; bateria de até 2 horas,
para possíveis transportes intra-
hospitalares com possibilidade de
conexão  de  bateria  externa;
possibilidade  de  conexão  de
Umidificador  com  ajuste  de
temperatura  e  chamada  de
enfermagem.  Saída  serial  USB  /
RS232.  Entrada  traseira  para
alimentação  de  gases  (O2)  com
pressões  compatíveis  com  padrão
NBR 11906. Para operação em rede
elétrica com sistema automático,
com operação no mínimo entre 110
e 240 Volts - 60 Hz. Dotado de no
mínimo  os  seguintes  modos
ventilatórios:  Pressão
Controlada;  Pressão  contínua  na
via  área  (CPAP);  Espontâneo  /
Controlado;   VNI  BIPAP;   VCV;

UND 2 24.264,68 48.529,36
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Pressórico com volume assegurado;
SIMV  a  pressão  e  a  volume.
Parâmetros ajustáveis: CPAP/PEEP
no  mínimo  de  4  a  20  cmH2O;
Pressão  Controlada  de  4  a  40
cmH2O;  Volume  Corrente  200  a
2000mL;  Rise  time  ajustável;
Fluxo de 6 a 120l/m; Frequência
Respiratória  de no mínimo 50rpm;
FiO2  21%  a  100%;  EPAP  e  IPAP.
Sistema automático de disparo e
ciclagem  ou  similar  (NAVA,
Autotrack,  Autoflow  entre
outras).  Acessórios:  Devem
acompanhar no mínimo os seguintes
acessórios:  01  circuito
ventilatório  completo;  01
suporte/braço para o circuito de
paciente;  01  pedestal,  com
rodízios  e  travas;  01  Máscara
facial  (Média)  para  VNI;
Mangueiras  de  alta-pressão  para
alimentação de gases (O2); Manual
de operações em português.

28 OTO – OFTALMOSCÓPIO:
•  Iluminação halógena 2.5 V  de
longa  duração.  Iluminação  30%
mais brilhante,
mostrando  a  cor  verdadeira  do
tecido.
•  Fibra óptica para transmissão
de  luz  fria,  garante  campo  de
trabalho  livre  de  sombra  e
aquecimento.
•  Lente  de  visão  ampla  para
visualização com magnificação.
Ótimo  para  visão  detalhada.
(Lente  removível  para
instrumentação.)
•  Sistema vedado para otoscopia
pneumática com entrada para pera
de insulflação (pera para
insulflação não inclusa).
•  Cabo  metálico  com  acabamento
liso, preto, alimentado por duas
pilhas alcalinas AA.
• Acompanha 5 especulos sendo:
um jogo com 4 especulos
reutilizáveis nos tamanhos 2,5 -
3  -  4  e  5mm  (Esterilizável  em
autoclave  ou  solução  para
esterilização)  +  1  especulo
standart 4mm.
•  Iluminação halógena 2.5 V  de
longa  duração.  Proporciona  luz
mais brilhante, branca e durável
• Sistema óptico vedado mantém o

UND 10 1.892,53 18.925,30
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instrumento limpo e sem poeira •
Disco  de  abertura  com  seis
posições
• Lente convergente de vidro.

29 MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO  de
pacientes  para  uso  em  adultos,
pediátrico  e  neonatais.  Deverá
ser capaz de realizar as medições
de ECG, Respiração, Oximetria de
pulso, Pressão Não Invasiva e 2
canais  de  Temperatura.  Deverá
possuir  análise  de  arritmia.
Deverá  ainda  possuir  a
possibilidade  de  medição  de
Pressão  Invasiva,  Capnografia
Sidestream, EEG, BIS e TNM.
O  monitor  deverá  possuir  tela
colorida de LCD e touchscreen de
15  polegadas  ou  superior,  com
resolução mínima de 1024x768, com
no mínimo 8 curvas simultâneas,
tendências de no mínimo 48 horas
e  visualização  de  no  mínimo  3
telas  diferentes.  Possuir  USB
para exportação de dados, VGA e
tem a capacidade de comunicação
com  Central  de  Monitorização.
Possuir também a possibilidade de
comunicação  com  Sistema
Hospitalar  (HIS)  através  do
protocolo HL7. O monitor deve ter
possibilidade de seleção do tipo
de paciente: adulto, pediátrico e
neonatal. Apresentar os menus e
mensagens  na  língua  portuguesa
(Brasil); Possuir no máximo 7kg e
grau de proteção mínima de IPx1.
Possuir  bateria  interna
recarregável com autonomia mínima
de  1  hora.  Alimentação  Bivolt
Automático. Especificações: ECG –
possuir faixa de medição mínima
de 30 a 300 bpm, através de um
cabo de 3 e 5 vias e detecção de
arritmias  básicas.  Possuir
detecção de marcapasso, aviso de
mau  contato  de  eletrodo  ou
eletrodo solto, e proteção contra
descarga  do  cardioversor  e
equipamentos  eletrocirúrgicos.
Acessórios:  1  Cabo  de  ECG,  1
Rabicho  para  ECG  de  5  vias.
Respiração  – medição  mínima  na
faixa de 0 a 150 resp./min (rpm),
através do método de impedância
toraxica.  SpO2  –  medição  nas
faixas mínimas de 0 a 100 % e

UND 4 14.845,57 59.382,28
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Pulso de 30 a 300 bpm. Apresentar
formas de onda pletismográfica e
taxa de pulsação em batidas por
minuto.  Fornecer  indicador
numérico  de  qualidade  de  sinal
plestismográfico e alarmes de de
saturação,  máximo  e  mínimo.
Acessórios:  1  Sensor  de  SpO2
Adulto.  Pressão  Não  Invasiva
(PNI)  -  realizar medição  pelo
método oscilométrico em pacientes
adulto, pediátrico e neonatal, de
10 a 270 mmHg, variando de acordo
com o tipo de paciente. Possuir
alarmes  de  máximo  e  mínimo.
Executar  medidas  de  pressão
arterial  Sistólica,  Média  e
Diastólica  em  modo  automático,
manual e STAT com intervalos de
medida  de  mínimos  de  1  a  120
minutos. Acessórios: 1 Mangueira,
1 Manguito Adulto. Temperatura -
utilizar  transdutor  superficial
ou  de  cavidade  reutilizável  ou
descartável com faixa de leitura
mínima  entre  25  a  45°C.
Acessórios:  1  Sensor  de
Temperatura Esofágico.

30

Manequim  para  medidas  de
reanimação com simulador de ECG,
para  praticar  medidas  de
reanimação avançadas em crianças:
Ventilação  artificial  por  bolsa
de respiração/máscara; Intubação
oral ou nasal (inclusive manobra
de  Sellick);  Introdução  de  um
tubo naso-gástrico; Monitorização
por  meio  de  ECG  com  3  (três)
derivações  (16  arritmias
diferentes  com  freqüência
cardíaca  regulável);  Pulso  da
artéria  braquial;  Massagem
cardíaca  externa;  Mandíbula
móvel;  Acessos  intravenosos  na
mão e no braço para colher sangue
ou  injetar  líquidos;  Introdução
intra-óssea de agulhas e punção
de  medula  óssea  em  ambas  as
pernas;  Palpação  das  veias  da
cabeça,  suturas  cranianas  e
fontanelas. Bolsa de transporte,
roupa que permite desinfecção.

UND 1 14.977,50 14.977,50

31 Manequim  de  ressuscitação
cardiopulmonar  (RCP), corpo
inteiro  adulto,  anatômico
unissex,  para  treinamento  em
primeiros  socorros  e  RCP.  Com

UND 1 14.337,50 14.337,50
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monitor com sistema luminoso de
sinalização com 6 (seis) leeds,
para  correta  verificação  da
execução  das  manobras  de
ventilação  pulmonar  e  massagem
cardíaca externa: (volume correto
de  insuflação,  volume  excessivo
de insuflação, correta compressão
e  posição  das  mãos,  compressão
excessiva, posição incorreta das
mãos,  ventilação  muito  rápida),
com cabeça, pescoço e mandíbulas
móveis,  tórax  e  abdomen  com
pontos  de  referência
anatômicamente  corretos  em
material  flexível  e  simulador
manual  de  pulso  carotídeo.
Abdômen  para  a  prática  de
manobras de desobstrução das vias
respiratórias,  faces
substituíveis e vias aéreas com
válvulas  unidirecionais.
vestuário;  3  (três)  faces
adicionais; 2 (duas) vias aéreas
adicionais;  min.  50  (cinqüenta)
lenços  para  limpeza  da  face.
Manual  de  instruções  em
português.   Maleta  de  plástico
rígido  com  rodas  e  alça  para
transporte.

32 CAMA TIPO BELICHE, confeccionado
em aço reforçado duplo; composto
de  cabeceira,  pés  com  tubos
verticais  inteiriços,  barras
(laterais) na cama superior para
proteção,  estrado  em  madeira
reforçado, devendo o estrado da
cama  superior  ser  fechado  na
parte  inferior;  Beliche  de
encaixe podendo ser transformada
em duas camas e escada (lateral)
fixa  e  parte  integrante  da
estrutura para facilitar o uso da
cama superior; Dimensões: altura
total 180cm; altura do piso para
a  primeira  cama=  40cm;  altura
livre de uma cama a outra = 120cm
(considerando  somente  o  espaço
sem colchão); largura total 87/88
cm;  largura  interna  80cm;
comprimento  total  195cm;
comprimento  interno  188cm;
Acabamento resistente à corrosão,
toda a parte metálica deverá ter
tratamento  anticorrosivo  e
antiferruginoso  e  a  pintura
deverá ser feita com tinta epóxi

UND 23 1.758,33 40.441,59
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na cor cinza claro (eletrostático
pó) e com ponteiras de borracha
de  alta  resistência  e
durabilidade. Acompanha colchões
de  acordo  com  as  camas,
revestidos  em  napa  ou  courvin,
capa com zíper. Garantia mínima
de 01 ano após entrega. 

33

Cadeira  fixa  estofada,  sem
braços. Base  com  4  pés,
empilhável.  Espuma:  injetada,
moldada anatomicamente, densidade
mínima  de  45  kg/m3,  espessura
média 4 cm, sendo o encosto com
saliência para apoio lombar e o
assento  com  borda  frontal
arredondada, para não prender a
circulação sanguínea dos membros
inferiores  do  usuário.
Revestimento  do  assento  e
encosto: tecido, cor verde musgo,
com  acabamento  das  bordas  em
perfil plástico PVC flexível de
14  mm.  Estrutura  do  assento  e
encosto:  em  madeira  compensada
multilaminada  ergonômica,  com
espessura  mínima  de  12  mm.
Estrutura:  suportes  do  encosto:
em  2  tubos  de  aço  carbono,  de
formato  oblongo, seção 16 x  30
mm, parede 1,5 mm, comprimento 55
cm.  Suportes  do  assento:  em  2
tubos de aço carbono, de formato
redondo, seção 3⁄4 , parede 1,5
mm, comprimento 54 cm. Pés: em 2
tubos de aço carbono, de formato
oblongo, seção 16 x 30 mm, parede
1,5  mm, comprimento 121 cm.  Os
suportes  do  encosto  e  assento
devem  ser  curvados  em  máquinas
específicas e unidos pelo sistema
de  solda  mig.  Ponteiras  de
fechamento dos tubos: produzidas
em polipropileno e encaixadas na
estrutura,  considerando-se
inclusive  os  acabamentos
deslizantes para os pés. Toda a
estrutura metálica...

UND 12 330,00 3.960,00

34 APARELHO DETECTOR FETAL Indicação
ambulatorial para acompanhamento
de  pré-natal,  deverá  conter
gabinete  com  encaixe  para
transdutor;  botão  liga/desliga
com ajuste de volume; visor LCD;
indicador de qualidade de sinal;
indicador  de  bateria  fraca;
freqüência  de  batimentos

UND 4 1.637,75 6.551,00
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cardíacos: até 240 bpm, precisão:
+2%;  freqüência  do  ultra-som
aproximada:2,25  MHz  +/-
10%;intensidade do ultra-som:<10
mW/cm²;alimentado  por  pilhas
recarregáveis  ou  bateria,
sensibilidade:  a  partir  da  10ª
semana  de  gestação.  Deverá  ser
acompanhado por 01 transdutor;01
frasco de gel de contato;01 bolsa
para  transporte;01  bateria  ou
pilhas  recarregáveis;01
carregador de bateria ou pilhas
recarregáveis  e  01  manual  de
operação  em  português.  O
fornecedor  deverá  apresentar
Certificado  de  Registro  no
Ministério  da  Saúde.  Garantia
mínima  de 01 ano após  entrega.
Assistência  técnica  em  Porto
Velho/RO. 

35

REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)
250  ML  TAMANHO  NEONATAL:
Reanimador,  material  silicone,
tipo manual, capacidade 250 ml,
componentes  reservatório  de  O2,
máscara  silicone,  autoclavável,
tamanho neonatal. Com registro na
ANVISA.  Garantia  mínima  de  12
meses  a  partir  da  data  de
recebimento definitivo.

UND 12 328,86 3.946,32

36

TELEFONE,  COM  BASE  DISCADORA  E
HEADSET. especificações:  botões
de flash, mute e redial; função
´mute´  com  indicador  visual;
conexão  de  telefonia  padrão
(rj11);  controle  de  volume  do
áudio;  ajuste  de  volume  da
campainha;  discagem  em  tom  e
pulso;  led  indicador  de  uso;
headset com distância microfone-
boca  ajustável;  compatível  com
qualquer  linha  telefônica  ou
ramal  analógico  (pabx);  headset
com protetor de orelha de couro e
tubo do fone flexível; tempos de
flash ajustáveis: 100, 300 e 600
ms;  acompanha  cabo  telefônico
padrão com tomada rj11; produto
homologado pela anatel.

UND 8 204,33 1.634,64

VALOR TOTAL R$ 500.073,31 
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
item 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 027/2019, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.
027/2019  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) 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 do Pregão
Eletrônico n. 027/2019, por qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico n. 027/2019 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  do  Pregão
Eletrônico n. 027/2019, 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 do Pregão
Eletrônico  n.  027/2019  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  027/2019  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  do  Pregão  Eletrônico  n.  027/2019  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  027/2019  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura de Porto Velho 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 2019.

__________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da 
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou 
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º
___________, por seu Representante Legal abaixo assinada 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 2019.

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

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

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 027/2019, 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

___________________________________
Nome e assinatura

(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
participação  na  licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  EXCLUSIVO  Nº 027/2019,
declaramos  que  a  empresa  (RAZÃO  SOCIAL),  CNPJ
nº .............................., está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os
trâmites processuais da licitação, no sentido de antecipar informações
a  respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  ou  Pregoeiro
designado,  a  comprovação  dos  dados  aqui  inseridos,  sob  pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha
livre vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

RG:
CPF:
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