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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2899/2017 
 

PREÂMBULO 
 

 
O MUNICÍPIO DE GURUPI, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE GURUPI, Estado do Tocantins, através de seu Gestor, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0895, de 22 
de dezembro de 2016, na competência de Órgão Gerenciador, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados a realização de licitação pública, na Modalidade PREGÃO, 
Forma PRESENCIAL, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na data e horário abaixo indicado o Registro de Preço para 
Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e equipamentos hospitalares. 

 
Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 2899/2017, com o 

intuito de selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por 
intermédio da Pregoeira Oficial da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto 
Municipal nº 097, de 23 de janeiro de 2017. 

 
Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o 

Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais. 

                                                                                                                
DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO  

“PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
DIA: 29 de agosto de 2017.  
HORÁRIO: 09(nove) horas (horário local).  
LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), 

lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77.405-070, Caixa 
Postal 410, Gurupi – TO. 

 

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura 
Municipal no seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 
Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi 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 horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 
No local indicado acima serão realizados os procedimentos pertinentes ao Pregão relativos à:  

 Credenciamento do(s) representante(s) da(s) licitante(s);  
 Recebimento dos envelopes contendo a “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”;  
 Abertura do(s) envelope(s) “Proposta de Preço”;  
 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances e Negociação dos Valores;  
 Registro de cadastro de reserva; 
 Atendimento ao benefício às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 
 Abertura do(s) envelope(s) “Documentos de Habilitação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) preço(s); 
 Análise e Julgamento de Habilitação; 
 Declaração de licitante vencedora e Adjudicação; 
 Fase Recursal; 
 Elaboração, impressão e assinatura da Ata da Sessão; 

 
As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no Site Oficial da Prefeitura 

(www.gurupi.to.gov.br) e nos murais da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação, salvo com referência 
àquelas que lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes das licitantes presentes ao certame, 
ou, ainda, por intermédio de Ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:  

 
a) Julgamento do Pregão;  
b) Recursos porventura interpostos. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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1. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
1.1. Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de 

móveis, materiais e equipamentos hospitalares, conforme condições, quantitativos e especificações 
constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos, os quais integram 
este Edital, independente de transcrição.  

 
1.1.1. O objeto visa atender as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial de álcool e drogas (CAPS AD III), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Fisioterapia, conforme especificações constantes 
neste Termo de Referência. 

 
1.2. “Itens Exclusivos para ME, EPP e MEI”, correspondente a 100% (cem por cento) das quantidades totais dos 

itens, destinado à participação exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual, tendo em vista o atendimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar 147/2014. 

 

1.3. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta aquisição está fundamentado no Decreto nº 7.892/2013, haja 
vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de eventos que serão necessários à utilização da 
referida aquisição.  

 

1.4. O Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do 
Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades lá contidas são 
estimativas de consumo. 

 

1.5. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

 

1.6. Ata de Registro de Preços-ARP - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 
1.7. Cadastro de Reserva - registro, em forma de anexo à Ata da Sessão e posteriormente à Ata de Registro de Preços, 

dos licitantes remanescentes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, com vistas à expectativa de direito de futuro fornecimento quando não 
for assinada a ARP pelo primeiro colocado, ou quando houver a necessidade de contratar licitante remanescente, 
obedecida a ordem de classificação, nas hipóteses dos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013. 

 

1.8. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 

 
1.9. Órgão Participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do 

Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
 
1.10. Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 

procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, 
econômico-financeira, dentre outras constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
 

2.3. É vedado participar da presente licitação as empresas: 
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação; 
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas 
relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma 
de constituição; 

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
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f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
2.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. A não observância das 

vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita à pena 
de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
2.4. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus documentos para credenciamento, envelopes de 

proposta e documentos de habilitação via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos em 
tempo hábil da realização do certame. Devendo ser observado o disposto no o item 3.2.s.s. deste edital.  

  
2.5. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 
 
3.  DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DOS ENVELOPES) 
3.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira com 

apenas um representante, o qual deverá estar munido de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM 
FOTO (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório no interesse da representada. 

 
3.1.1. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente este será admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pela representada. 
 
3.1.2. Não será admitida a atuação de um único representante credenciado para mais de uma licitante. 
 
3.1.3. A licitante deverá apresentar devidamente preenchida em um Pen Drive, a planilha contendo o 

Credenciamento Eletrônico “Planilha 01” (deverá ser preenchido apenas o espaço destacado na cor amarela, 
não podendo fazer nenhuma alteração no layout da planilha). A referida planilha será adquirida junto à CPL 
ou mediante solicitação via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br.  

 
3.2. A licitante que participar na forma prevista no item 2.5 deste Edital deverá cumprir com todas as exigências aqui 

contidas para participação. 
 
3.2.1. Neste caso, com fins de cadastro de credenciamento, a licitante deverá enviar, dentro de um envelope 

identificado como “Documentos de Credenciamento”, FORA dos envelopes de proposta e documentos de 
habilitação, a “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação” (Anexo III), “Declaração de 
Responsabilidades” (Anexo IV), “Declaração de Enquadramento de Microempresa”(Anexo V), cópia autenticada do 
Contrato Social de Constituição e posteriores Alterações, ou o a Alteração Contratual Consolidada, conforme o caso; 
cópia autenticada dos documentos de identidade com foto do proprietário ou sócios , Cartão de CNPJ e Certidão 
Simplificada expedida pela Junta Comercial. 

 
3.2.2. A falta destes documentos automaticamente eliminará a empresa do certame, e seus envelopes não serão 

reconhecidos. 
 
3.2.3. A Pregoeira e a Equipe de Apoio, bem como a Administração, não se responsabilizará por envelopes de 

Documentação de Habilitação e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local 
diverso do local de realização deste Certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não cheguem 
tempestivamente para serem reconhecidos.  

 
3.3. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via original, cópia autenticada ou 

apresentação de cópia acompanhada da original para conferência e autenticação pela Pregoeira ou Membros da 
Equipe de Apoio:  

 
3.3.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa 
a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com as alterações ou o contrato consolidado; em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores;  

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em exercício;  
c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

d) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide Anexo II). 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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Obs.1: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para agir isoladamente em 
nome da empresa, está dispensado da apresentação do documento especificado no subitem 3.3.1 “d”.  

 
Obs.2: Os documentos relacionados dos subitens “a” ao “c” do subitem 3.3.1 não precisarão constar no envelope 02 

“Documentos de Habilitação”, visto que deverão ser apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

3.3.2. Se Representante Credenciado 
a) Procuração (pública ou particular) da licitante com firma reconhecida, com prazo de validade em vigor, com 

poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do Pregão, notadamente para 
formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou,  

b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II) com firma reconhecida, em papel timbrado da licitante (se tiver), 
com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, 
notadamente para formular a proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de 
interpor recursos; e 

c) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e posteriores Alterações, ou o a Alteração Contratual 
Consolidada, conforme o caso, em vigor conforme o caso, ou cópia autenticada. 

 
Obs.: Os documentos contidos nos subitens “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa expressamente responsável, 

constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou alterações estatutárias ou contratuais com autonomia 
para tal investidura, ou seja, deverá estar acompanhado de documento que comprove a titularidade do 
outorgante. 

 
3.3.3. Se Empresa Individual 
a) Registro comercial/ Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
b) Carta de Credenciamento (Anexo II). 

 
3.4. Dos benefícios da Lei Complementar nº123/2006 
3.4.1. Caso a licitante seja Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP para fazer jus aos benefícios da LC 

123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, deverá apresentar Declaração de Enquadramento, 
conforme o caso, (vide Anexo V), acompanhada de comprovação de tal condição através da apresentação de 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou 
Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial, ou outro documento que tenha a mesma 
comprovação, AMBAS EXPEDIDAS A PARTIR DO MÊS DE JULHO DE 2017. 

 
3.4.1.1. Para a verificação do enquadramento que trata o item anterior das licitantes que se apresentem na condição 

de MEI, será observado o disposto no art. 3º, inciso IX da Resolução nº016, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de empresas e Negócios – 
REDESIM. Devendo o documento apresentado estar vigente/ativo, bem como ter sido expedido no mesmo prazo do 
item anterior. 

 
3.4.2. O não atendimento do disposto nos itens 3.4.1. e 3.4.1.1 implicará renúncia ao direito de fruir dos benefícios     

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014, na presente 
licitação. 

 
3.4.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
 
3.5. Das Declarações a serem apresentadas 
3.5.1. Ainda no credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à Pregoeira os seguintes 

documentos:  
a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III 

(conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, da lei n° 10.520/02);  
b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IV do Edital. 

 
3.5.2. A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, implicará na exclusão do 

licitante, salvo se o representante credenciado declarar na sessão pública, expressamente, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e responsabilidades. 

 
3.5.2.1. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem 3.5.2 a Pregoeira solicitará da Equipe de Apoio a expedição da 

declaração que deverá ser assinada pelo Representante da licitante devidamente credenciado, sendo a mesma 
juntada aos autos. 

 
3.5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas na legislação vigente. 
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3.6. Do Reconhecimento de Firma 
3.6.1. Se o reconhecimento de firma for da pessoa física, o instrumento/documento deve estar acompanhado do Ato 

Constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante. 
 

3.6.2. Se o reconhecimento de firma for da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação do Ato 
Constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário.  

 

3.6.3. O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física ou 
jurídica (empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será 
inabilitada na fase de “Habilitação”.  

 

3.6.4. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa administrem/assinem em conjunto 
documentos de assuntos de interesse da empresa, entender-se-á que assim deverá ser quanto às assinaturas da 
procuração (pública ou particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma 
delas invalida o documento de credenciamento para os fins de participação deste Pregão, acarretando no não 
credenciamento do representante.  

 

3.6.4.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo proposta de preços e documentos de 
habilitação serão recebidos pela Equipe e considerados para a participação da licitante no certame, sendo sua 
proposta considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço, ficando a licitante tão 
somente excluída da etapa de lances verbais e impedida de praticar os atos próprios de um representante, vez que 
o seu não foi devidamente credenciado.  

 
3.7. Das Disposições Gerais do Credenciamento 
3.7.1. O representante da licitante que não se credenciar perante Pregoeira ficará impedido de participar da fase de 

lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” 
ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

 
3.7.1.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto participará do certame 

competindo com sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  
 
3.7.2. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato 

social etc.), a Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou outro documento referente à 
fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser 
retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá ao novo lacramento do envelope.  

 
3.7.3. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de retardatários, salvo, na 

condição de ouvintes. 
 
3.7.4. Em caso excepcional, a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado, apresentando novo 

credenciamento, obedecendo às exigências pertinentes ao feito. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
4.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Pregoeira no local, dia e hora 

designada para a abertura da sessão pública deste certame, ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres, 
respectivamente: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO  
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________ 
CNPJ:__________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
FONE/FAX:___________________________________________________________ 
 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2017-SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:________________________ 
CNPJ:_______________________________________________________ 
ENDEREÇO:_______________________________________________ 
FONE/FAX:________________________________________________ 

 
4.2. Em momento oportuno descrito neste Edital, os licitantes deverão entregar o envelope de Proposta de Preços 

(Envelope 01) e o Envelope de Documentos de Habilitação (Envelope 02).  
 

4.3. Caso ocorra à abertura do envelope 02 (documentos de Habilitação) antes do envelope 01 (proposta de preço), 
por equívoco desta Comissão ou falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 
lacrado sem análise do seu conteúdo e rubricado por todos os presentes. 
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4.3.1. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não cause 
dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para exclusão do 
procedimento licitatório.  

   
4.4. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço 

completo, e-mail, números do fax, telefone e celular, conforme o caso. 
 
5.  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01” 
5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em modelo próprio, contendo as informações exigidas neste Edital, 

no Termo de Referência, em uma via impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, podendo ser observado o modelo do 
Anexo VIII deste Edital. 

 
5.1.1. Para otimização da sessão as licitantes deverão apresentar em um pen drive/ou CD, devidamente preenchida a 

Proposta Eletrônica “Planilha 02”, a qual será adquirida junto à CPL ou mediante solicitação via e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. No preenchimento da planilha deverá ser utilizado o ponto nas casas de milhar e a vírgula 
nas casas decimais, onde deverão ser preenchidas apenas as colunas destacadas na cor amarela, não podendo fazer 
nenhuma alteração no layout da planilha.  

 

5.2.  A proposta de preço deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos: 
a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e municipal, os números de telefone e 

fax, banco, agência, dados bancários e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 
b) Número do Pregão e do Processo Administrativo; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da Licitação em conformidade com as especificações do Anexo I deste 

Edital; 
d) Valor unitário e total para cada item cotado, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$), em algarismos 

arábicos, com até duas casas decimais após a vírgula; 

e) Valor total da proposta em algarismos e por extenso, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$);  
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a abertura da 

sessão;  
g) Marca/Modelo (conforme o caso); 
h) Forma de pagamento; 
i) Forma de aquisição, das condições de fornecimento, recebimento e da garantia do objeto conforme dispuser o 

Edital e/ou anexos;  
j) Dados da pessoa competente para assinar a ARP; 
k) Dados bancários para recebimento/pagamento em nome da licitante: Nome e Número do Banco, Agência, Conta 

corrente, Tipo de Operação;  
l) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de proposta. 

 

5.3. Deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os 
encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, para o 
fornecimento do objeto e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.  

 

5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao preço, 
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.  

 

5.5. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o menor valor. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será 
considerado este último. 

 
5.5.1. Serão corrigidos pela Pregoeira erros de soma e/ou multiplicação dos valores totais, conforme a divergência 

apurada, de foram a prevalecer, sempre os valores de preço unitário dos itens, e mediante anuência expressa do 
licitante proponente da respectiva proposta. Após a anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
sessão. 

 

5.5.2. Serão corrigidos pela Pregoeira também erros, falhas ou omissões formais considerados irrelevantes, e se, 
inequivocamente não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir 
a exata compreensão de seu conteúdo. As correções serão efetuadas em obediência ao Princípio da Ampliação da 
Competitividade e Busca de Melhor Proposta. 

 
5.5.3. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 

5.6. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) deva assinar os documentos 
(conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida a proposta apresentada para fins de 
participação deste Pregão, sendo a proposta desclassificada.  

 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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5.7. Os preços ofertados nas propostas serão considerados completos e suficientes para o fornecimento do objeto 
desta licitação, não sendo admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros, distrações ou má interpretação 
por parte da licitante, na apresentação da proposta, como justificativas ou reivindicações de quaisquer acréscimos, 
pagamento adicional ou solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza. 

 
5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, 
comparados aos preços de mercado. 

 
5.8.1.  A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 

afetem ao seu conteúdo. 
 
5.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta por parte do licitante, implicará a 

submissão às normas constantes da legislação que rege o objeto e às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 
5.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela Pregoeira. 
 
5.11. A falta de data e/ou rubrica da proposta apresentada poderá ser suprida pelo representante credenciado, com 

poderes para esse ato, presente na sessão de abertura dos envelopes de proposta. 
 
5.12. Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não prevista 

neste Edital. 
 
5.13.  Caso as propostas apresentadas pelas licitantes sejam todas desclassificadas, a Pregoeira poderá fixar o prazo de 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e no 
artigo 48, §3º da Lei 8666/93. 

 
6.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “02”  
6.1.  Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar os documentos elencados a seguir. 
 

6.1.1. DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). Conforme 
modelo sugestivo de declaração (Anexo VI). 

 
6.1.2. DECLARAÇÃO expressa da licitante de INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO, bem como 

de não ter recebido de nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não 
ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e 
Municipal. Conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo VII). 

 
6.2.  Regularidade Jurídica 
6.2.1.  Comprovante de registro em Junta Comercial ou em Cartório de Registro Civil, em caso de Empresa Individual. 
 
6.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor ou respectiva Consolidação, 

devidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de 
Sociedades Empresariais; e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de eleição dos atuais 
administradores. 

 

6.2.3. Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 
Sociedades Civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício. 

 

6.2.4. Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 6.2.1 a 6.2.4 não precisarão constar do Envelope 02 - 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
6.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista 
6.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra 
equivalente na forma da Lei; 
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6.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
 
6.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
 
6.3.4. Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela 

Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 
 

6.3.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral 
de Contribuintes (CGC);  

 
6.3.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei; 

 
 

6.4. Qualificação Econômica – Financeira 
6.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, na forma da Lei nº 

11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias 
da data de abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo à validade, ou; 

 

6.4.1.1. A apresentação de Certidão Negativa de Ações Cíveis de 1º Grau de Jurisdição, emitida via internet pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da Federação onde se localiza a sede da pessoa jurídica da licitante, supre a exigência 
contida no item 6.4.1. 

 

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por meio 

de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da Pregoeira e da Equipe de Apoio. 

 
7.1.1. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) deva assinar os documentos 

(conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins de 
participação deste Pregão, sendo a empresa inabilitada.  

 
7.2. Os documentos apresentados deverão ser da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma 

filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e filiais.  
 
7.3. Os documentos emitidos via Internet serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida 

pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, através dos endereços/páginas eletrônicas dos órgãos emissores.  
 
7.3.1. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o disponível no 

endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao 
primeiro.  

 
7.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão consideradas vencidas 60 

(sessenta) dias após sua emissão. 
 
7.5. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos necessários à habilitação, bem 

como, as empresas que estiverem sob processo de falência e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas 
nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
7.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente 

licitação, (exceto quanto à eventualidade da falta de quaisquer das declarações, as quais, ou a qual pode ser firmada 
na própria sessão pelo representante credenciado da licitante), ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 
7.7. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente 

licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão 
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
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7.7.1. Caso alguma licitante eventualmente não apresente, ou equivocadamente apresente as declarações 
exigidas no item 6.1. deste Edital, tal ausência poderá ser suprida pelo representante credenciado da licitante 
mediante declaração em sessão. Sendo tal declaração registrada na Ata da Sessão. 

 
7.8. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos 

para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 
 
7.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 

14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 123/2006). 

 
7.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto 
nos casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no 
processo (art. 43, §1 º da Lei Complementar n.º 123/2006). 

 
7.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.8.1, implicará na exclusão do Certame, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao Órgão Gestor da 
Licitação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo o primeiro classificado para a assinatura da ARP, ou revogar a licitação (art. 43, 
§ 2º da Lei Complementar nº 123/2006). 

 

7.10. As ME’s, EPP’s e MEI’s e demais categorias que se enquadrem conforme Lei Complementar nº 123/2006 deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  

 
7.11. Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes participantes, poderá a pregoeira fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º 
da Lei 8666/93. 

 
8.  DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DO CERTAME 
8.1. No dia, horário e local indicado no Preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com 

o credenciamento dos representantes ou prepostos das empresas interessados em participar do certame, através 
dos documentos exigidos para tal, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de 
propostas e para a prática dos atos inerentes ao certame licitacional. 

 
8.1.1. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão, a pedido, à Pregoeira a Declaração de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo III) e Declaração de Responsabilidades (Anexo IV). 
 
8.1.2. Deverão ser entregues, após solicitação, à Pregoeira ou membro da Equipe de Apoio, os “Envelopes 01 e 02”, 

devidamente lacrados e vistados, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 
 
8.1.3. Encerrada a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira anunciará que não serão aceitos novos 

proponentes, visto que se realizará a abertura dos envelopes de proposta para fins de análise e classificação. 
 
8.1.4. A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 

necessárias, a fim de por ordem ao certame. 
 
8.2. Da Análise e da Classificação das propostas de preços 
8.2.1. Aberto os envelopes contendo as propostas, esta será analisada pela Pregoeira e Equipe de Apoio sendo 

observado o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como disposto no art. 48 da 
Lei nº 8.666/93, com fins de classificação das mesmas. 

 
8.2.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, na qual será considerado o valor unitário 

do objeto para os lances verbais, com observância dos seguintes critérios: 
a) Seleção da proposta de menor preço do valor unitário e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas 

que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) a depender do número de licitantes; 
c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 
 
8.2.3 Serão desclassificadas as propostas que: 
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a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital e seus anexos; 
b) Apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Apresentem preços inexequíveis (Art. 48, II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93). 
 
8.2.4. Caso sejam manifestamente inexequíveis os valores, antes de desclassificar a oferta, a Pregoeira estabelecerá 

prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, para tanto:  
a) Apresentação de Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;  
b) Apresentação de Contrato ou outro Ato de mesmo teor, ainda que em execução, com preços semelhantes; ou;  
c) Declaração expressa em sessão, que será relatada na ata da sessão acerca de que seu os valores constantes de 

sua proposta estão corretos. 
 
8.2.4.1. A licitante que ofertar preço questionado acerca de sua exequibilidade pela Pregoeira, em que o representante 

declare manter sua proposta conforme “c” do item anterior, ou que não demonstre posteriormente a sua 
exequibilidade, se sujeita às penalidades administrativas pela não manutenção da proposta posteriormente.  

 
8.2.5. Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, sucessivamente, para 

ordenação das propostas para realização dos lances. 
 
8.2.6. Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta seja classificada, a Pregoeira 

dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de lances verbais, aplicando os dispositivos deste 
Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à negociação quanto ao menor preço, à habilitação e à 
adjudicação.  

 
8.3. Da fase dos lances verbais 
8.3.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas classificadas, a formular lances verbais de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços (art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

 
8.3.2. Iniciada a etapa de lances o uso de celulares, notebooks ou similares será restrito, salvo quando 

previamente autorizado pela Pregoeira. 
 
8.3.3. Na etapa de lances verbais será respeitada a ordem sequencial dos itens. 
 
8.3.4. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço sendo observada a redução livre entre os lances verbais, considerando-se o valor unitário de cada 
item do objeto licitado. 

 
8.3.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão/desistência da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
8.3.6. A etapa de lances verbais será considerada encerrada quando, no momento dos lances houver apenas dois 

licitantes participantes da referida fase e um deles declinar da formulação de lances. 
 
8.3.6.1. Para os itens relativos à ampla concorrência, encerrada a fase de lances por item, será verificada a 

ocorrência do empate ficto, previsto no Art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, 
como critério do desempate, preferência de aquisição para as Microempresas, as Empresas de Pequeno 
Porte e Microempreendedor Individual. 

 
8.4. Do direito de preferência da Microempresa ou EPP quanto a Ampla Concorrência 
8.4.1. Encerrada a etapa de lances verbais para cada item/Ampla Concorrência, serão ordenadas as propostas na 

ordem decrescente de valores, considerando-se para a classificação o último preço ofertado.  
 
8.4.2. Com base na classificação das propostas que trata o item anterior, e por ocasião da participação de licitantes 

qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurada a estas a preferência de 
fornecimento, sendo-lhes concedida a oportunidade de ofertar o menor preço em relação àquele lançado pela 
licitante não qualificada nas referidas categorias, observadas as seguintes regras:  

 
8.4.2.1. A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 

dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta melhor 
classificada, para que apresente preço inferior a esta, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 
direito de preferência. Podendo a Pregoeira negociar o valor ofertado a fim de reduzir ainda mais o preço. 
Posteriormente, será adjudicado em seu favor o item/objeto licitado. 
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8.4.2.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão 
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as microempresas e 
empresas de pequeno porte remanescentes, cujos valores das propostas se enquadrem na condição indicada no 
item anterior.  

 
8.4.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem em situação do empate previsto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
8.4.2.3.1. Não será aplicado o sorteio disposto no item anterior quando os lances equivalentes não são considerados 

iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação pelas licitantes.  
 
8.4.6. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 8.4.1. seja microempresa ou 

empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço. 

 
8.5. Da Negociação do Valor 
8.5.1.  A Pregoeira poderá negociar com o autor, da oferta de menor valor obtida com base nas disposições dos itens 

8.4.3 e 8.4.4, ou na falta destas, com base na classificação de que trata o item 8.4.1. quando encerrada a rodada de 
lances ofertados, com vistas à redução do preço. 

 
8.5.2. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contração constante na planilha estimativa apensada aos autos, passando-se, desde logo, à 
negociação do preço, sendo observado o direito de preferência de contratação atribuído às licitantes qualificadas 
conforme a Lei 123/2006.  

 
8.6. Da Aceitabilidade do Preço 
8.6.1. A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito da sua 

aceitabilidade, havendo ou não a negociação.  
 
8.6.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, 

apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras ou pelo órgão licitante, com base na 
planilha estimativa de valores, juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 
8.6.3. A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3°, III, da Lei nº 

10.520/02, tendo como base o parâmetro mercadológico constante da planilha de custos elaborada pelo 
Departamento de Compras mediante orçamentos fornecidos por empresas do ramo, na fase interna da licitação.  

 
8.6.4. Na falta de valor estimado para o objeto, poderá a Pregoeira e a Equipe de Apoio realizar pesquisa local ou via 

internet, bem como se basear nos valores constantes das propostas apresentadas, conforme o caso, e se for 
conveniente ao certame, com o intuito de não deixar o objeto resultar como fracassado. 

 
8.6.5. Se a oferta não for aceitável, a licitante terá sua proposta desclassificada, fazendo constar em ata o motivo 

conforme o caso considerando-se cada item, procedendo-se ao exame da oferta subsequente e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta aceitável.  

 
8.6.6. Considerada aceitável a oferta de menor preço, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, temos a 

licitante na situação de vencedora provisória. 
 
8.7. Do Cadastro de Reserva 
8.7.1. Encerrada a etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 

bem classificado, caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva.  
 
8.7.2. A apresentação de novas propostas com os preços reduzidos para o cadastro de reserva não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do 
Decreto nº 7.892/2013. 

 

8.7.3. Ocorrendo o interesse de licitantes em participar do Cadastro de Reserva será confeccionado na própria ata da 
sessão pública ou em forma de anexo o qual será apensado à ARP, onde se fará constar as informações das licitantes 
que aceitarem cotar o item com preço igual ao do licitante vencedor do certame quanto ao respectivo item.  

 
8.8. Da Habilitação e da Declaração de Licitante Vencedora 
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8.8.1. Na condição de vencedora provisória, a Pregoeira procederá à abertura do envelope nº 02 contendo os 
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas neste Edital. 

 
8.8.2. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será considerada 

habilitada e declarada vencedora quanto ao(s) item(ens) do objeto do certame, sendo-lhe adjudicado o respectivo 
item/objeto. 

8.8.3. Se a licitante desatender as exigências de habilitação, será considerada inabilitada. Sendo registrado na sessão, 
fazendo constar em ata, o motivo da inabilitação conforme o caso.  

 

8.8.4. Ocorrendo a hipótese do item anterior, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação das propostas, 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade.  

 

8.8.5. Sendo a oferta aceita, serão verificadas as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora sendo-
lhe adjudicado o item/objeto do certame. 

 

8.8.6. Sendo a vencedora qualificada como ME, EPP ou MEI, e esta apresente restrição quanto a comprovação da 
regularidade fiscal, será habilitada com restrição fiscal, o que não impede que o objeto seja a ela adjudicado. 
Sendo observado o disposto nos itens 7.8.1 e 7.8.2 deste edital. 

 
8.9. Das Demais Condições do Procedimento da Sessão 
8.9.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 
 

8.9.2. A licitante vencedora deverá se possível for, no ato da sessão, discriminar os valores unitários e totais ofertados 
e/ou negociados referente ao objeto especificado para fechamento do valor ofertado e/ou negociado. 
Apresentando proposta com valores realinhados conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociação de 
valores, preferencialmente no ato da sessão, ou em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do certame. 

 
8.9.3. A licitante que tiver a intenção de interposição de recurso quanto à decisão da Pregoeira e da Equipe de Apoio, 

deverá declarar em sessão observando o item 9 deste Edital. 
 
8.9.4. Todas as propostas das licitantes participantes do certame e a documentação de habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) serão devidamente juntados aos autos. 
 
8.9.5. A documentação técnica exigida no item 6.5. deste Edital, deverá ser apresentada junto com a documentação de 

habilitação da licitante provisoriamente vencedora.  
 
8.9.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes poderão, a critério da Pregoeira e da 

Equipe de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pela Pregoeira, pelos Membros da 
Equipe de Apoio e licitantes presentes, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, após a publicação da homologação do 
certame hipótese em que, decorrido o prazo, poderão ser recolhidos pelos respectivos representantes ou serão 
devidamente inutilizados.   

 
8.9.7. Caso não haja vencedor ou não acudirem interessados, os itens serão repetidos mediante a Republicação 

do presente Pregão voltados para  Ampla Concorrência, salvo se, justificadamente não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração. 

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada, sua intenção de recorrer. 
 
9.1.1. Dos atos praticados pela Pregoeira no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da 

intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões, devendo 
os interessados juntarem os memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  

 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do direito de recurso, a 

adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do Processo à 
autoridade competente para a homologação. 

 
9.3. Havendo manifestação e motivação de interposição de recursos, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr, automaticamente, do prazo do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos. (art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 
17.07.2002). 
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9.4. Os memoriais dos recursos e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidos à Pregoeira e protocolizados no 
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, situada na BR 242, KM 407, saída para a cidade de Peixe, 
Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Fone: 
(063) 3301-4313. 

 
9.5. Cabe à Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos devidamente interpostos, que poderá reconsiderar a sua 

decisão, ou caso mantenha sua decisão, encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Superior Competente 
para decidir sobre a aceitabilidade, mediante requisição da recorrente. 

 

9.5.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 
9.6. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, não o 

sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
9.7. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos, preferencialmente por meio de publicação no 

site www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por intermédio de e-mail ou outro meio, conforme o caso. 
 
10.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
10.1. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, será a licitante 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pela Pregoeira o objeto da presente licitação. 
 
10.1.1. A adjudicação será feita considerando-se o menor preço ofertado por item em fase de lances ou 

negociação, conforme o caso, observando-se inclusive o disposto no item 8.4 deste Edital. 
 
10.1.2. Posteriormente, será o procedimento licitatório encaminhado à apreciação da Procuradoria Jurídica e do 

Controle Interno. 
 
10.1.3. Após as respectivas análises, sendo estas favoráveis, será o processo remetido à Pregoeira para juntada do 

Despacho de Adjudicação formal e posteriormente à Autoridade competente para ratificação da adjudicação do 
objeto, através da homologação do resultado final do Pregão, e juntada dos demais atos posteriores pertinentes. 

 

10.2.  Da Adjudicação e da Homologação Havendo Interposição de Recurso 
10.2.1. Havendo interposição de recurso, e não ocorrendo a reconsideração da Pregoeira, esta instruirá os autos e os 

encaminhará à Autoridade Competente para conhecimento e decisão final. 
 

10.2.2. Sendo o recurso devidamente decidido, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
Competente, ao mesmo tempo, adjudicará respectivamente o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 

 

10.3.  Da Adjudicação e da Homologação à licitante remanescente 
10.3.1. Se a licitante vencedora não executar o objeto dentro do prazo e condições especificados na proposta, sem 

justificativa formal, aceita pela respectiva Autoridade Administrativa Competente, caducará seu direito de 
vencedora, fato que sujeitará a licitante às penalidades aludidas neste Edital. 

 

10.3.1.1. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior o objeto poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes 
na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora inclusive quanto ao preço, 
devendo ser observado a existência de cadastro de reserva, nos termos do disposto no  art. 24, XI da lei nº 
8.666/93. 

 

10.3.2. Caso a proponente vencedora quando convocada, deixe de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 
condições estabelecidos, dela será excluída, sendo facultado à Administração convocar a licitante remanescente, 
respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, devendo ser observado a existência de Cadastro de Reserva. 

 

10.3.2.1. Ocorrendo a hipótese do item anterior, e não havendo o Cadastro de Reserva deverá ser observado o 
procedimento previsto no art. 4º, XXIII da Lei nº 10.520/2002, sendo todos os licitantes remanescentes convocados 
para reabertura da sessão para nova negociação, na qual será respeitada a ordem de classificação das propostas, 
examinada a oferta subsequente de menor preço, negociado diretamente com o seu autor para que seja obtido 
preço melhor, decidindo-se sobre a sua aceitabilidade. 

 

10.3.2.2. Sendo a oferta aceita, serão verificadas as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora sendo-
lhe adjudicado o item/objeto do certame. 

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, DA SUA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE E DO CADASTRO DE RESERVA DE 
FORNECEDORES 

 

11.1. Da Ata de Registro de Preços - ARP 
11.1.1. Após a homologação do resultado do presente Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame será (ão) 

convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do Órgão Competente, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação. 

 
11.1.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do 

término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão competente. 
 
11.1.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo 

recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 
 
11.1.4. É facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora não 

atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, respeitada a 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
devendo ser observado a existência de cadastro de reserva, observados os requisitos habilitatórios, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas em edital e demais cominações legais.  

 
11.1.5. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, 
acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
11.1.6. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, 

considera-se firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições estabelecidas. 
 
11.1.7.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do 

art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
11.1.8. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada 
preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
11.1.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, 

farão parte integrante da ARP, independente de transcrição. 
 
11.2. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 
11.2.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013. 

 
11.2.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua íntegra, 

após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
11.3. Do Cadastro de Reserva de Fornecedores da ARP 
11.3.1.  Será incluído na ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com 

preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada 
pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
11.3.2. O Registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva na hipótese do 

primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 
7.8.92/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e 
sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
11.3.3.  A habilitação dos fornecedores que comporão o Cadastro de Reserva a que se refere o subitem anterior será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo 
Decreto.  

 
11.3.3.1. Caso o fornecedor do Cadastro de Reserva tenha sido habilitado na sessão, se convocado para fornecer o 

objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos que estiverem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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com vigência expirada quando convocado, bem como apresentar os documentos técnicos exigidos no item 6.5, “d” e 
“e” deste Edital, referente ao item/itens para os quais fora convocada. 

 
 

12.   DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S) 
12.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os 

fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
12.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para 

assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato 
convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas neste Edital e seus anexos, ressaltando-se em 
especial as exigências deste capítulo. 

 
12.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 
 
12.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a 

qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos 
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.  

 
13. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuado pela a servidora Simone C. Andrade 

Bianch - Chefe de Divisão de Farmácia, contato (63) 3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br, 
ou almoxarifado.saudegpi@gmail.com,  observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no 
Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e 
as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 
13.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 
 
13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser 

invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  
 

13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial 
e anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 
14.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
14.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações das partes estão elencadas no 

Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preços a ser firmada conforme Minuta (Anexo IX). 
 
 15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
15.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos das previsões de dotações 

orçamentárias afetas ao Órgão Gerenciador, e aos Órgãos não Participantes no que couber. 
 
 

16. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO,  DA GARANTIA E DO 
PAGAMENTO DO OBJETO 

16.1. Os procedimentos a serem realizados quanto a forma de aquisição, das condições de fornecimento, recebimento, 
da garantia e do pagamento do objeto, deverá atender as determinações constantes dos itens 6 e 7  
respectivamente no Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente edital, bem como expresso na ARP a ser 
devidamente firmada. 

 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
17.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e 

danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e sujeitando-se as penalidades 
constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, conforme disposto no item 
14 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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18. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
18.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de 
fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
18.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos Detentores/Fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas 
as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
18.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do 

preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que 
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de 
produtos, matérias primas, componentes, ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
18.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
18.5. Independentemente do que trata o subitem 18.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços 

praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para 
adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da 
publicação do referido ato. 

 
18.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética 

entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele 
preço oficialmente tabelado por órgão competente. 

 

18.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

18.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  

 

18.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  
 

18.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 
 

18.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do 
Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes 
hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
18.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento 
(AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
18.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

 
19. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
19.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do Pregão Presencial 

nº040/2017-SRP é o Fundo Municipal de Saúde. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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20.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTES 
20.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito 

municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e 
anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

20.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão.  

 
20.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador.  

 
20.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo 
de Referência (Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador.  

 
20.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador, 
independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.  

 
20.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  
 
20.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das 

obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

 
21.  DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
21.1. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar esta licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito 
e fundamentado. 

 
21.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à da ARP e eventuais contratos firmados. 
 
21.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

 
21.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
22.1. As dúvidas na interpretação deste Edital e anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos acerca das 

informações porventura existentes, deverão ser enviado à Pregoeira, podendo ser feitos via e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br de forma expressa, clara, concisa e objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a 
identificação completa da licitante e do representante que questiona as informações ou solicita esclarecimentos, até 
02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e realização do Pregão. 

 
22.2. Conforme previsto no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas.  

 

22.3. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, 
situada na BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo 
Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Fone: (063) 3301-4313, observando os seguintes critérios:  
a) Serem dirigidos à Pregoeira Oficial devidamente fundamentados e acompanhados da documentação pertinente, 

devidamente autenticados (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato 
social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o 
caso), e instruídos com o número do Pregão e do Processo Administrativo;  

b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do signatário que tem os 
poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório. 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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22.4. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos 
previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93. 

 
22.5. A Pregoeira, caso julgue procedente as alegações constantes na solicitação contra o ato convocatório e as acolha, 

designará nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

 
22.6. As impugnações protocoladas intempestivamente, enviadas por e-mail, fax ou Correios e não atenderem o item 

22.3. não serão conhecidas. 
 
22.7. Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor ou pessoa responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo legal estabelecido. 
 
22.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos esclarecimentos ou da impugnação, preferencialmente 

por meio de publicação no site www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por intermédio de e-mail ou outro meio, 
conforme o caso. 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. As licitantes declaram, pela simples participação no certame, ter pleno conhecimento dos elementos constantes 

deste Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do fornecimento objeto licitado, sendo 
vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

23.1.1. Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou 
indenização. 

 

23.1.2. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. 

 

23.2. As declarações modelos previstas como anexos deste Edital devem ser apresentadas preferencialmente 
de forma individualizada, ou seja, cada declaração impressa em vias separadas das demais, em papel 
timbrado ou personalizado da empresa. 

 
23.3. Nas fases do certame a Pregoeira poderá sanar eventuais falhas ou omissões que não alterem a substância das 

propostas e dos documentos, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado na ata da 
sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, podendo ser 
verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo juntado à ata da sessão, se necessário, conforme o caso. 

 
23.3.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a Pregoeira poderá efetuar pesquisa por 

meio de consulta ao respectivo site oficial. 
 
23.3.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de 

obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
23.3.3. A Pregoeira e a Equipe de Apoio não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos/digitais, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante não será credenciada ou será inabilitada, conforme o caso. 

 
23.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que 

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 
23.5. Somente serão aceitas cópias de documentos que estejam legíveis. Não sendo aceitos documentos com rasuras, 

especialmente nas datas e assinaturas. 
 
23.5.1. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário.  
 
23.5.2. Reserva, ainda, ao direito de, caso seja necessário, realizar pesquisa com fins de esclarecimento, comprovação 

ou complementação acerca da legalidade e veracidade dos documentos apresentados. 
 

23.5.3.  É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 
23.6. A Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio poderão autenticar as cópias dos documentos referentes ao 

credenciamento e habilitação, desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais.  
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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23.7. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes quanto aos documentos 
mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 
23.8. Caso excepcionalmente seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, 

os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pela Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a 
guarda da Pregoeira, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente designada 
para prosseguimento dos trabalhos.  

 
23.8.1. Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, a ausência da licitante através de seu representante na 

sessão seguinte implicará nas seguintes renúncias: de participar da fase de formulação de lances verbais, interpor 
recursos, como também quanto ao direito de desempatar a licitação, se for microempresa, empresa de pequeno 
porte, conforme o caso, sem prejuízo à aceitabilidade e classificação das propostas escritas. 

 
23.9. Os documentos apresentados na sessão serão vistados pela Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio, membros 

de Apoio Técnico e representantes credenciados, ou, a depender do número de licitantes presentes, que poderão 
nomear comissão constituída de ao menos três deles para, em seu nome tomar conhecimento e rubricar os 
documentos de credenciamento.  

 
23.10. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

23.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
23.12. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Administração, 

sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.  
 
23.13. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por todos 

os proponentes presentes. 
 
23.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura. 
 
23.15. A(s) modificação(ões) no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

 
23.16. Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei nº9.012, de 30.03.1995, 

obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte da Administração, a atualizar a 
Certidão Negativa Positiva com efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e o Certificado de Regularidade do FGTS ou do documento denominado "Situação de Regularidade do 
Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da Nota de 
Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a 
tramitação do certame licitatório. 

 

23.17. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais e demais legislações pertinentes conforme o caso. 

 

23.18. Outras informações poderão ser obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitações, instalada na sala da 
Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª 
etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO CEP: 77.405-070, Caixa Postal: 410, 
e  através do telefone/Fax (063) 3301-4308, ou pelo e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 

24.  DOS ANEXOS DO EDITAL 
24.1. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os Anexos: 

ANEXO I            - TERMO DE REFERÊNCIA;  
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMETO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES; 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃOEM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. VDA LEI Nº 8.666/93 E 

ART. 7º, INC. XXXIII DA CF; 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR; 
ANEXO VIII - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA; 
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP; 
ANEXO X - PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL. 

 

 
 

  

25. DO FORO 
25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para serem dirimidas 

eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa. 
 
 

Gurupi-TO, 14 de agosto de 2017. 
 
 
 

Vânio Rodrigues de Souza 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
Prefeitura Municipal de Gurupi-TO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO 
 
1.  DEMANDANTE 

Demandante: Município de Gurupi, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde. 
Responsável: Vânio Rodrigues de Souza 
Telefone: (63) 3315-0081 
 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Este Termo de Referência tem como meta a especificação do objeto, bem como estabelecer condições para 

aquisição de móveis, materiais e equipamentos hospitalares. As especificações constantes nos itens abaixo são 
necessárias e imprescindíveis para a obtenção de equipamentos providos de total segurança à saúde para melhor 
atender a população usuária das redes de saúde do município. 

 

2.2. A aquisição de móveis, materiais e equipamentos hospitalares tem a finalidade de aparelhar as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial de álcool e 
drogas (CAPS AD III), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Fisioterapia. 

 

3.  DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A licitação para a Aquisição objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade Pregão Presencial, 

critério de julgamento Menor Preço Por Item, utilizando o Sistema de Registro de Preços.  
   

3.2. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666/93, 
n° 10.520/02, Decreto nº 7.892/13, com suas alterações, e todas as demais normas e legislação vigente e aplicáveis 
ao presente instrumento.  

 

3.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Reger-
se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.  

 
4. DO OBJETO 
4.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, 

materiais e equipamentos hospitalares. 

4.1.1. O objeto visa atender as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial de álcool e drogas (CAPS AD III), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Fisioterapia, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

5. QUANTITATIVO E ESPECIFAÇÕES TÉCNICAS 
5.1. Segue abaixo tabela com as especificações e quantidades estimadas de consumo: 
 

ITEM EQUIPAMENTOS - UBS – SAMU E UPA 
GRUPO 01 - ESPECIFICAÇÃO 

     QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
    01 Aparelho de luz infravermelho aparelho portátil com suporte flexível e lâmpada 

infravermelho variando de 110 a 150 w. 
30  Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

  02 Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro Pedestal com Rodízios; Braçadeira 
tamanho adulto; Esfigmomanômetro Aneróide com visor grande (15x15 cm) de 0 a 300 mmHg, 
caixa injetada em material termoplástico, mostrador plano de fácil leitura, base de ferro fundido 
com rodízios antirruído, haste de suporte em metal, alça para transporte, cesta para braçadeira, 
espiral em PVC, pêra e válvula. Componentes de metal com pintura eletrostática de alta 
resistência. Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios; Possui compartimento p/ 
armazenamento seguro do sistema de inflação;Escala ampla de fácil leitura; Livre de mercúrio; 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO; Equipamento registrado na ANVISA.  

 
03 

Aparelho de Pressão Automático de Pulso. Indicador de arritmia cardíaca. Média automática 
das 3 últimas medições . Indicador gráfico de nível de hipertensão. Memória para 120 resultados 
com hora e data. Tripla zona de memória. Totalmente automático. Medidor de pressão e pulsação. 
Medição no pulso Funciona à bateria (2 baterias alcalinas AAA). Inflagem Automática Desinflagem 
Automática. Medição Automática. Cor Branco. Aprovado pelo INMETRO 

50 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
04 

Aspirador portátil- Aspirador de líquidos e secreções. Motor equipado com protetor térmico. 
Aspiração regulável de 0 a 23'Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; 
Capacidade do recipiente : 1,3 litros; Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA);  frequência: 
60Hz;  Consumo: 70W;  Sistema: Diafragma  Vácuo: de 0 a 23” Hg (regulável); Válvula automática 
de nível;  Dimensões da embalagem: C = 35,5cm; L = 17,5cm; A = 22,5cm; Peso total com 
embalagem: 2,6kg. 

08 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
05 

Autoclave horizontal de mesa câmara de inox 65 litros. Especificação Técnicas: autoclave 
horizontal, de mesa micro processada, totalmente automática para esterilização, secagem de 
instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... Faixas de trabalho 
ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de material. Câmara cilíndrica construída de 
acordo com as normas da ABNT. Gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado 
sobre pés reguláveis em borracha. O equipamento deve possuir 01 porta, tendo seu sistema de 
fechamento através de manípulo, e assegurar perfeita vedação. Equipada com transdutor de 
pressão, sensor PT 100. Display alfanumérico digital que indica pressão, temperatura, ciclos, 
alarmes. Chave geral liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. Tecla 
seleção que seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado. Tecla partida 
que inicia o ciclo pré programado escolhido. Sistema hidráulico com filtros em bronze, elemento 
filtrante em aço inoxidável. Válvulas solenóides em latão forjado tipo diafragma. Válvulas de 
segurança construída em latão que controla o excesso de pressão existente na câmara. Conexões 
construídas em cobre. Equipada com micro - switch. Controle de nível para evitar a queima das 
resistências do gerador caso haja falta d´água. Fusíveis para proteger o sistema no caso de 
sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento de segurança: termostático que se funde 
com excesso de temperatura liberando a pressão. Aquecimento voltagem elétrico 127v ou 220v . 

20 Unid 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
07 

Balança Antropométrica para pesagem e medição de pessoas ao mesmo tempo. Especificação 
Técnicas: Capacidades para 200kg. Sistema de recepção de carga com célula central, sobrecarga 
de até 100% da capacidade nominal. Fabricada em aço com tratamento antiferruginoso; Pintura 
epóxi eletrostática de alto brilho e coluna em aço; Célula de Carga central totalmente eletrônica; 
Revestimento da plataforma em borracha antiderrapante; Régua antropométrica com escala de 
1.00 a 2.10 metros, divisão de 0.5cm; Função de Zero automática; Pés  com regulagem de nível e 
altura; Cor: branca; Plataformas medida 0.30 x 0.40 x 1.00 m ou medidas especiais (L,P,A) ; 
Indicador de pesagem em aço inoxidável; Alça de fixação do Indicador em Aço Inoxidável; Teclado 
em membrana com proteção contra umidade; Indicador digital de leds ou cristal líquido de 6 
dígitos; Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma; Ideal para Hospitais, Clinicas 
médicas, Farmácias, Drogarias e academias; Temperatura de operação -10°C a 50°C; Capacidade 
de 150/180/200/300 kg com divisão de 50/100g; Alimentação: Bivolt 85 a 250 VCA 50/60Hz ou 
12Vols potência 6 Wats; Peso total 30 kg. 

24 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
08 

Balança Digital com capacidade p/ 130kg. - visor digital amplo e luminoso-indicador de bateria 
baixa - acionamento por toque - desligamento e tara (zero) automáticos - sensor eletrônico de alta 
precisão e sensibilidade - divisão de200 em 200 gramas - ampla plataforma: 29,6 cm x 29,3 cm. 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
09 

Balança Digital com medição de gordura e água 180kg. Especificações Técnicas: Medição do 
percentual de Gordura e Água Corporal. Dados individualizados para até 12 pessoas. Função 
Especial para Atletas e Crianças. Capacidade para medição até 180KG. Plataforma Flat (apenas 1,8 
cm de espessura) de vidro temperado. 

15 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
10 

Balança Digital Gancho Eletrônica Mão Peso e Preço10g à 40kg – Especificações Técnicas: 
Mini balança digital com gancho eletrônica de mão pesa e da preço de 10g à 40kg.Display de 5 
dígitos com números grandes para melhor leitura; Escala de 10 gramas a 40 kg; Possui gancho 
feito em aço inoxidável para pesagem; Botão: ON/OFF; Função: Tara (auto calibração);Pesa em 
escalas de kg, tl, lb e oz; Indicado para uso profissional.; Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA. 

182 Unid 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 
11 

Balança Eletrônica de plataforma. Especificações técnicas: visor digital amplo; - plataforma 
com piso de borracha antiderrapante e com dimensões 260mm x 260mm; - estrutura em aço; - 
botão de liga/desliga e zero; - alimentação a bateria seca recarregável, com duração aproximada 
de 20 horas; - fonte de alimentação bivolt;; maleta para transporte; - capacidade: 150 kg x divisão 
50g; - para uso intenso e contínuo; - berço ABS para pesagem de crianças menores de 2 anos. 

20 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
12 

Balança Mecânica Antropométrica para Obesos Capac. de 300Kg    Especificações Técnicas: 
Estruturada em chapa de aço carbono Acabamento em tinta poliuretano branco. Régua 
antropométrica com escala de 2,00m em alumínio. Capacidade para 300Kg, divisões de 100g. 
Plataforma na medida de 550x390mm. Régua em latão cromado Cursor em aço inoxidável. 
Aferida e certificada pelo IPM/INMETRO 

08 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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13 

Balança Pediátrica mecânica – Especificações Técnicas: CAPACIDADE DE 16KG. Voltagem: 
Bivolt (chave seletora). Possuir concha injetada para melhor acomodar o bebê; Cobertura em 
ABS; Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti-germes; Pés reguláveis; 
Capacidade máxima de 15 kg; Graduação: de 5g em 5g; Função TARA, até 15 kg; Display com 6 
dígitos; Chave seletora de tensão de 110/220V; Peso líquido: 5,845 kg. 

16 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

14 Balde cilíndrica porta-detrito com pedal e tampa Altura Externa: 43,5 cm Diametro Externo: 36 
cm Capacidade Interna: 30 litros 08 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

15 Biombo triplo com cortinas em plásticos brancos PVC 0,20 branco. Estrutura tubular em aço 
redondo. Pés com ponteiras plásticas e rodízios laterais. Pintura eletrostática a pó epóxi. 
Dimensões: 1,82 m largura aberto x 0,66, largura fechado x1,77m alturax0,50m comprimento. 

12 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

16 BIPAP- Especificação Técnica: CPAP, Espontânea (S), Espontânea/Controlada (S/T), Controlada 
(T), Controle de pressão (PC), função AVAPS. Configurações: AVAPSIPAP mín, EPAP a IPAP máx., 
IPAP máx IPAP mín. a 30 cm H2O, Meta de Vte 200 a 1.500 ml, Alarme Vte baixo (pode ser 
desativado), IPAP 4 a 30 cm H2O EPAP 4 a 25 cm H2O, CPAP 4 a 20 cm H2O, frequência 
respiratória 0 a 30 bpm (PC e S/T) 4 a 30 bpm (T), Tempo inspiratório 0,5 a 3 s Tempo de 
elevação 100 a 600 ms (1 a 6), Rampa de ventilação 0 a 45 min. Especificações físicas: 
Dimensões 24 cm (C) x 17 cm (L) x 11 cm (A), Peso 1,8 kg. Especificações elétricas: Tensão CA 
100 a 240 V, 50/60 Hz, Tensão CC 12 V, CA Máximo 1,25 A, CC Máximo 5,5 A. Acionamento 
automático com algoritmo Auto-Trak: Forma do sinal Volume de 6 CC acima da linha de base. 
Ciclo: Ciclo automático com o algoritmo Auto-Trak, Limiar expiratório espontâneo (SET), Forma 
do sinal, Tempo inspiratório máximo de 3 s, Reversão de fluxo. ITENS INCLUSOS: 01 BIPAP 
Synchrony II com AVAPS, 01 Traqueia, 01 Cabos de força, 01 Cartão de dados Encore Pro, 02 
Filtros cinzas reutilizáveis, 01 Filtro branco ultrafino, 01 Bolsa para transporte Manuais.   

05 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

18 Bomba de infusão. Construída em caixa plástica de alta resistência. Tela de LCD para ajustes e 
configurações; Painel de LED’s para registro de volume infundido; LED’s indicadores de 
funcionamento; Compatível com equipos padrão de qualquer marca; Possui alarmes audiovisuais; 
Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré-definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; 
Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com 
vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais 
de 4 horas em bateria. Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 
1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h). Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 
gota/min). Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h). Taxa de 
KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h). Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa 
(300 mmHg). Bateria e alimentação: AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Peso e dimensões: 
Peso líquido aproximado: 1,8 kg, Dimensões: 140 x 157 x 220mm. 

06 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

19 Cadeira banho para sanitário. Especificações Técnicas: Alumínio com pintura epoxy Apoio para 
braços removível Apoio para pés fixo Indicada para usuários até 80 kg 

05 Unid 
ITEM 

EXCLUSIVO 

20 Cadeira de rodas. Especificações Técnicas: 90 quilos. Fabricada em Tubos de aço carbono; 
Assento e encosto duplos revestidos em nylon; Freios bilaterais com regulagem; Aro impulsor 
bilateral em nylon com 8 pontos de fixação; Apoio para os braços escamoteáveis em poliuretano 
injetado; Apoio para os pés em nylon removíveis e rebatíveis lateralmente com regulagem de 
altura; Rodas dianteiras aro 6” raiada com pneus maciços; Rolamento duplo blindado na roda e no 
eixo vertical; Rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra com 8 raias, com pneus maciços 
ou infláveis; Rolamento duplo blindado; Calota protetora; Barra de reforço no quadro e caixa de 
rolamento; Garfo maciço reforçado fixado com porca travante (parlock); Pintura epóxi 
(eletrostática). 

07 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

21 Câmara de Conservação de Vacinas–Especificações Técnicas: Capacidade 280 litros ou 12.500 
doses de 5mL - Porta Fechada - Temperatura Programável de 2°C a 8°C - 220 Volts. Equipamento 
vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda 
científica de VACINAS. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de 
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade 
na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho 
adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Equipado 
com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica. 
Quatro gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de 
vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na 
parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil 
acesso, com sistema micro processado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C 
com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. Iluminação interna 
temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou 
externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima 
temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador do 
alarme sonoro, de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo 
perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de backup de alimentação por bateria 
recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento 
de 24 a 48 horas na falta de energia. Registro na ANVISA, Certificações ISO e Manual em 
Português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de 

16 Unid 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
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energia – liga desliga. 

22 Carro curativo, construído em tubos inox de 7/8” x 0,9mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em inox 3/8”. Pés com rodízios de 2”. 
Dimensões 0,45m x 0,75m x 0,80m. Sem cuba e sem balde. 

04 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

23 Carro de curativos - Totalmente esmaltado na cor branca, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 
1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta. Medindo: 0.75 x 0.45 x 0.80 cm, com 
suportes e acompanhado de BALDE / BACIA em AÇO INOXIDAVEL. Bacia de alumínio polido e ou 
inox com 30 centímetros de diâmetro. Balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 
litros - FM—0025. Idem porem sem suporte e bacia - FM-0087. Carro para curativo inoxidável 
STD sem suporte balde a bacia c/ rodízios 3" sem freios soft PVC . 

05 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

24 Carro de emergência. Estrutura/ gabinete aço pintado/ polipropileno na cor branca, suporte 
para desfibrilador possui cilindro de oxigênio possui suporte para cilindro possui suporte de soro 
possui tábua de massagem possui gavetas mínimo de 02 régua de tomadas possui 

12 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

25 Carro para material de curativo, construído em tubos inox de 7/8’  x 0,9 mm de espessura, 
tampo e prateleira em chapa inox 3/8’. Pés com rodízios de 2. Dimensões: Pintado 0,45m x 0,75m 
x 0,80m 

05 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

26 Carro para transporte de cadáver com cobertura Leito confeccionado em chapa de aço inox, 
possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-carbono 
esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). Cobertura 
removível confeccionada em alumínio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m comp. x 
larg. x  altura. Peso: 80,000 .  

01 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

27 Cilindro de Aço para Oxigênio Medicinal. Capacidade (litros / bar / M3): 20 Litros / 200bar / 4 
M3. Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar. Normas Aplicáveis: ABNT / ISO / DOT. Altura: 80 cm. 
Diâmetro: 25 cm, Peso: 32 kg. Acompanha: Válvula padrão para oxigênio medicinal. Capacete de 
proteção da válvula. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da 
ABNT (Padrão Brasileiro) 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

28 
Cilindro de Oxigênio 100 litros 02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
29 

Cilindro de Oxigênio 50 litros 02 Unid 
ITEM 

EXCLUSIVO 
30 Colposcópio Binocular. Características técnicas: Possuir cabeça óptica estereoscópica com 

regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de 
cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável 
através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de 
distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro 
regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 130 cm e a micro regulagem de altura 
pela alavanca lateral com cremalheira.  Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm. 
Diâmetro do campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, 
uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam 
coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância interpupilar) regulável. Aumento fixo 
de 16 vezes proporcionado excelente definição da imagem. Filtro móvel luz verde. Alimentação 
elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Iluminação através de LED . Permite a 
regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou “dimmer”. Pintura epóxi a 250°C 
permitindo alta resistência e evitando corrosão. 

02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

31 

Dermatoscópio- Iluminação de Xenon Halógena 2.5V proporciona luz mais branca e brilhante, 
projetando a verdadeira cor do tecido. Ajuste de foco e campo de visão com aumento de 10 vezes. 
Lente de contato com escala e sem escala. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez 
da imagem. Cabo em metal com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança. Reostato 
para controle de intensidade da luz. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável 
Alimentação através de 02 pilhas alcalinas tipo C. 

15 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

32 Desfibrilador automático AED pro. Com visor LCD de alta resolução, cabo de monitoração de 3 
vias,. Eletrodos para Multifunção e baterias compatíveis com o cardioversor M Series da ZOLL. 
Monitoração do traçado de ECG com cabo de 3 vias em tela de alta resolução. Tecnologias Real 
CPR Help e See-Thru CPR clinicamente comprovadas. Construção superior, com uma caixa 
externa de resina de siloxana-policarbonato  com categoria e com  IP55 de resistência à água a 
jatos de alta pressão. Tipo de tela: tela LCD de alta resolução. Tamanho da tela: 7,7 cm (3,02 pol.) 
de largura x 5,76 cm (2,27 pol.) de altura. 

02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

33 Desfibrilador tipo externo automático (DEA). Especificações técnicas: compacto, leve, portátil, 
micro processado, adaptável a qualquer paciente. Projetado para atendimento em emergências 
cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Sistema automático de avaliação de ECG que 
detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de 
desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Mensagem e comando 
por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de 
cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da 
monitorização do traçado. tempo de carga menor que 06 segundos para 200 joules. Descarga 
interna automática após 30 segundos se não houver disparo. possui botão liga/desliga, botão de 
choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número 

02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de 
etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Memória 
de evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em cartão de memória e 
tempo de gravação contínuo superior a 100 horas. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do 
status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo sistema 
software, compatível com ambiente windows, para comunicação e interpretação dos dados 
coletados para PC, com cabos de interface / memory card.  Desfibrilação adulto 150 joules no 
primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. 
Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da 
energia no modo pediátrico (50 joules). Alimentação bateria interna recarregável com indicador 
de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 50 choques em 200 j ou 
aprox. 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de 
bateria em carga e carga completa. Bateria de lithium (descartável) de longa duração com 
capacidade para 250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 5 anos em stand by. Alimentação 
diretamente da bateria de todo veículo automotivo (12vdc), ambulâncias e uti móveis, sem tempo 
limitado de funcionamento. Carregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em 
carga e carga completa; para bateria recarregável. o equipamento poderá opcionalmente 
funcionar conectado diretamente a bateria externa de todo veículo automotivo, ambulância (12 
vdc), uti móvel (12vdc) via entrada no próprio dea para que, na ausência da carga da bateria 
interna, o Dea funcionará continuamente pela bateria conectada ao mesmo. gabinete de alto 
impacto, isolado eletricamente. Dotado de alça para transporte integrada no gabinete fazendo 
parte do mesmo para facilidade de locomoção, Utilização de eletrodos adesivos descartáveis, 
podendo sair pré-conectados de fábrica. Peso aproximado: 2,6 kg com bateria de lithium ou 3,4 kg 
com bateria recarregável. Acessórios que acompanham bolsa especial protetora com alça para 
transporte, 01 carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, 
manual do usuário, dvd de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo 
os procedimentos e certificado de garantia. Registro definitivo no ministério da saúde, 
certificados INMETRO. 

34 Destilador de água. Possui capacidade de 5L/h com vazão de 50 litros descartados para cada 
litro destilado.  Confeccionado em material totalmente em Aço Inox AISI 304 Polido, sendo dotado 
com 3 elementos de segurança: Regulador de Fluxo ou Pressostato: causando desligamento 
automático do equipamento evitando o superaquecimento; Contator: Responsável por cortar a 
alimentação da resistência em caso de problemas; Termostato de controle: Responsável por 
desligar o contator em caso de superaquecimento evitando assim acidentes ao usuário e danos ao 
produto. Possui suporte para fixação na parede, caixa de controle liga/desliga e lâmpada piloto, 
nas dimensões (L x P x A): 320 x 265 x 560mm com potência de 3500W e cabo de alimentação 
220V.  

35 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

35 Detector fetal portátil com tecnologia digital. Fácil uso, Detecção precisa do batimento 
cardíaco (sonda 2 MHz), Alto-falante embutido, Digital, Desligamento automático, Indicação de 
carga, Saída para fone de ouvido. Funcionamento à pilha. Duas pilhas AA. 

24 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

36 Eletrocardiógrafo Digital para Computador. Eletrocardiógrafo digital com 12 derivações 
simultâneas para computador e alta qualidade de traçado de 1.200 amostras/segundo por canal. 
Equipamento utilizado em realização computadorizada de eletrocardiogramas de rotina e exames 
mais específicos como análise de marcapasso, CETE e “Tilt-Test”. Capacidade para armazenados 
em banco de dados, junto com as informações dos pacientes, que podem ser exportados em 
arquivos no formato padrão de BMP e JPG. Emissão de laudos em múltiplos formatos e com 
auxílio de banco de frases. Acompanha software que pode ser instalado em vários computadores, 
desde que sejam compatíveis com Windows 7 , Vista ou XP 32 bits. Possui recursos para 
Telemedicina e operação em rede. Acompanhando suporte para fixação em mesa ou parede. Os 
produtos da TEB foram certificados de acordo com as seguintes normas: Eletrocardiógrafos TEB 
ECGPC, TEB C10+ e TEB C30+. 

01 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

37 Eletrocardiógrafo Portátil, registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações, 
leve, portátil de fácil operação seleção das derivações/funções através de teclado de membrana. 
Leds luminosos para indicações das funções, QRS e falta de papel, impressão em tempo real das 3 
derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com 
indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, espaço 
para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução 8dots 
por mm.  Bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas em uso normal 
(aproximadamente 30 exames), fonte de alimentação incorporada, entrada para bateria de 12 
VDC. Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, N e 2N, 
filtro de 60 Hz, frequência de amostragem de 1920 Hz, detecção e rejeição de marca-
passo. Alimentação 110/220V, 50/60Hz e bateria interna recarregável. 

05 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

38 Esfignomanômetro grande para obeso braçadeira grande para Obeso em nylon com fecho de 
velcro. Manguito em PVC. Braçadeira em Nylon com fecho em velcro; Acompanha Estojo para 
viagem. Faixa de medição: 0 - 300 mmHg; Divisão de 2 mmHg; Tolerância de +/- 3 mmHg. 

24 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

39 Estetoscópio adulto duplo. Auscultador: Duplo; Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas;  
Cor: Vinho; Diâmetro do diafragma: 4,3cm; Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; Tipo de 30 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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diafragma: Ajustável de peça única; Vedação das olivas: Suave;  
Olivas extras: Sim; Comprimento: 69cm; Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. 

40 Estetoscópio Pediátrico Duplo.  Auscultador: Duplo; Peso do auscultador (aproximado): 82 
gramas; Cor: Vinho; Diâmetro do diafragma: 4,3cm; Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; 
Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; Vedação das olivas: Suave;  
Olivas extras: Sim; Comprimento: 69cm; Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. 

30 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

41 Foco refletor ambulatorial iluminação LED haste fixa- Características técnicas: Refletor 
Parabólico tipo Foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 
m máximo, montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 
rodízios, lâmpada halógenadicróica fria de 12V x 50W bi volt automático. Imagem meramente 
Ilustrativa Opcional: Base em Aço Inox, Haste Fixa e Iluminação em Lâmpada LED. 

22 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

42 Kit Aparelho com esfigmomanômetro com velcro aneróide adulto mais estetoscópio 
Adulto duplo. Na cor ROSA. Características técnicas: Aparelho de pressão Reutilizável. 
Manômetro de 0 a 300 mmHg.  Manômetro aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com 
selo de verificação inicial individual pelo INMETRO.  Velcro duplo (2 camadas de gancho). Com 
travamento no braço e não solta ao inflar. Acompanhada de bolsa em couro sintético.  
Estetoscópio: Estrutura em metal cromado e polido para maior durabilidade e desinfecção.   Mola 
do ângulo em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvido.   Tubo ''Y'' em 
PVC liso para maior durabilidade e desinfecção.  Anel para evitar o toque e sensação de frio para o 
paciente. Auscultador duplo em metal cromado e liso. Ideal para auscultação cardíaca ou 
pulmonar. 

35 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

43 Kit aparelho com esfignomanômetro com velcro aneróide adulto mais estetoscópio Adulto 
duplo. Na cor preta. Características técnicas: Aparelho de pressão Reutilizável. Manômetro de 0 a 
300 mmHg. Com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO.  Velcro duplo (2 camadas de 
gancho). Com travamento no braço e não solta ao inflar. Acompanhada de bolsa em couro 
sintético.  Estetoscópio: Estrutura em metal cromado e polido para maior durabilidade e 
desinfecção.   Mola do ângulo em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os 
ouvido.   Tubo ''Y'' em PVC liso para maior durabilidade e desinfecção.  Anel para evitar o toque e 
sensação de frio para o paciente. Auscultador duplo em metal cromado e liso. Ideal para 
auscultação cardíaca ou pulmonar. 

35 KIT 

ITEM 

EXCLUSIVO 

44 Kit aparelho com esfignomanômetro com velcro aneróide infantil mais estetoscópio 
Infantil duplo. Na cor preta. Características técnicas: Aparelho de pressão Reutilizável. 
Manômetro de 0 a 300 mmHg.  Com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO.  Velcro 
duplo (2 camadas de gancho). Com travamento no braço e não solta ao inflar. Acompanhada de 
bolsa em couro sintético.  Estetoscópio: Estrutura em metal cromado e polido para maior 
durabilidade e desinfecção.   Mola do ângulo em aço especial para ajustar o estetoscópio sem 
pressionar os ouvido.   Tubo ''Y'' em PVC liso para maior durabilidade e desinfecção.  Anel para 
evitar o toque e sensação de frio para o paciente. Auscultador duplo em metal cromado e liso. 
Ideal para auscultação cardíaca ou pulmonar. 

25 KIT 

ITEM 

EXCLUSIVO 

45 Kit aparelho esfignomanômetro com velcro aneróide Neonato mais estetoscópio para 
neonato duplo. Características técnicas: Aparelho de pressão Reutilizável. Manômetro de 0 a 300 
mmHg.  Com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO.  Velcro duplo (2 camadas de 
gancho). Com travamento no braço e não solta ao inflar. Acompanhada de bolsa em couro 
sintético.  Estetoscópio: Estrutura em metal cromado e polido para maior durabilidade e 
desinfecção.   Mola do ângulo em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os 
ouvido.   Tubo ''Y'' em PVC liso para maior durabilidade e desinfecção.  Anel para evitar o toque e 
sensação de frio para o paciente. Auscultador duplo em metal cromado e liso. Ideal para 
auscultação cardíaca ou pulmonar. 

20 KIT 

ITEM 

EXCLUSIVO 

46 Maca paciente ajustável do transporte com colchão espuma. Corpo: Aço Inoxidável Tipo: 
esticador. Função: 1 função. Colchão: couro artificial Tamanho: 1900*630*800mm. Rodas: 4 
rodas.  

08 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

47 Maca para Transporte. Com sistema pantográfico (X) para abertura e fechamento proporciona maior 
conforto para o paciente durante operações de resgate. Dotada de mecanismos automáticos 
permite ser operada por apenas uma pessoa, proporcionando maior agilidade e segurança durante 
as operações de resgate. Com exclusivo sistema biarticulado de abertura e fechamento. Base rígida 
em ABS injetado – possibilita procedimentos de RCP sobre a maca proporcionando maior conforto 
ao paciente. Alças laterais basculantes – com dispositivos automáticos de acionamento que 
possibilitam maior agilidade nos procedimentos de resgate. Sistema off road – com rodas 
emborrachadas de liga leve de 7,5” de diâmetro. Colchonete bí partido –Cinto de segurança de 
quatro pontos – com sistemas de engate automotivo. Uniões de encaixe injetadas – de alta 
resistência, reduzem o risco de quebra e proporcionam maior durabilidade ao equipamento. 
Revestimentos coloridos – em PVC de alta qualidade, proporcionam maior visibilidade em 
procedimentos noturnos de resgate. Compartimentos de armazenagem – em abs injetado altamente 
resistente para armazenagem de cilindro de oxigênio e demais utensílios (disponível para os 
modelos R e X). 

05 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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48 Monitor de Sinais Vitais - Multiparamétrico - Parâmetros de Monitoração de ECG, Oximetria, 
Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração, Temperatura externa. Características técnicas: 
Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda, Segmento ST, Amostragem PVC 
Análises de arritmias; Tela colorida TFT de alta resolução; Bateria integrada para melhor 
portabilidade; Tom de pulso da SpO2 (pitchtone);128 horas de armazenagem de dados; Paciente 
adulto, pediátrico e neonatal; Conector de alimentação DC para veículos de transporte; Peso 
menor que 3kg; Atualização do software via internet; Modo de verificação contínua; LAN conexão 
sem fio (opcional); 

06 Unid 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

49 Monitor Desfibrilador x Series Zoll (portátil) pesando menos de 6 kg (12 libras),tela grande e 
brilhante permite a visualização simultânea de quatro traçados, todas as 12 derivações de ECG ou 
exibições estáticas e dinâmicas de 12 derivações em uma "tela dividida", armazena e transmite as 
12 derivações para os sistemas de gerenciamento baseados em web RescueNet 12-Lead e 
RescueNetMedGate 12-Lead fáceis de usar e econômicos da ZOLL. Coleta das 12 derivações 
simultâneas com laudo interpretativo em português, com visualização na tela e impressão 
automática ou manual. Peso: 5,3 kg (11,7 lbs.) com bateria e papel Dimensões: 22,6 cm (8,9 pol.) x 
26,4 cm (10,4). Selecionável pelo usuário: Adulto, Pediátrico, Neonatal. Automaticamente ajusta a 
configuração padrão para os limites de alarmes, energias de desfibrilação, e ajustes de PNI. Uma 
combinação de 24 horas de tendências em intervalos de 1 minuto, 1.000 eventos com data e hora, 
e 32 fotos instantâneas, incluindo monitor, desfibrilador, marca-passo, e fotos instantâneas de 
tratamento. Tipo: Recarregável de íons de lítio, 11,1 Vdc, 6,6 Ah, 73 Wh. 

01 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

50 Nebulizador- Central de Nebulização ou Inalação Possui 5 Saídas (Sem carro). Filtro 5 micras; 
Compressor médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para Ar Comprimido; 
Micronebulizador completo. Modelo: 5  saídas sem carro; Motor: 110 - elétrico:1/2cv;Vazão: 100 
l/min;O motor do compressor deve possuir cabeçote duplo e filtro para drenagem de água. 
Peso: 45,000. 

02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

51 Nebulizador- Inalador de 10 saídas com carro suporte. 10 - Fluxometros, Características 
Técnicas: 02 - Compressores isentos de óleo, 02 - Régua com válvula de impacto para retenção do 
ar destinado aos inaladores, 01 filtro de linha potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750, RPM, 40 
libras 2.8 bar cada, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o 
mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica,tensão.10 - Fluxômetro, 02 - Compressores 
isentos de óleo, 02 - Régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, 
01 filtro de linha potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750,RPM, 40 libras 2.8 bar cada, protetor 
térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou 
descarga elétrica, tensão. Modelo: 10 saídas modelo carro de transporte; Motor: 110 ou 220V - 
elétrico:1/2cv; Peso: 50,000. 

01 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

52 Nebulizador portátil Com uma saídas, 01 mascara adulto e infantil; Bivolt 110/220v; 
acionamento digital; com filtro de ar, protetor térmico; capacidade de nebulização 8MI. Cor: 
Branca. 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

53 Oftalmoscópio LED 2.5v com estojo. Características técnicas: Iluminação: lâmpada de LED 
2.5V; Controle de luz: Liga/Desliga; Lentes: +20 a -20 dioptrias; Aberturas: 5 aberturas; 
Filtro livre de vermelho: Filtro Verde; Alimentação: 2 Pilhas AA ou bateria recarregável; 
Óptica Selada: Sim - Livre de poeiras; Cabeça: ABS - resistente a impactos; Borracha de 
proteção; Marcador de Dioptrias iluminado. 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

54 Otoscópio LED fibra óptica estojo. Estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger 
o seu Otoscópio. Acompanha kit com 14 espéculos.  Características: Iluminação branca e de alto 
brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance 
e maior resistência. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da 
membrana timpânica (pera opcional). Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. 
Fácil substituição do LED, se necessário. Cabo em metal com revestimento termoplástico 
reforçado. Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no 
bolso. Acionamento através de botão liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas 
alcalinas tipo AA (não incluso). Cabo compatível com todas as cabeças da linha Omni 3000. Não 
contém látex. Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; 
Conexão para otoscopia pneumática; Transmissão da luz por fibra óptica.  Acompanha: Cabo e 
Cabeça com Lâmpada LED; 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; 
Estojo Luxo para acondicionamento.  

38 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

55 Oxímetro de pulso especificação técnica Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 
110/220 v, autonomia mínima de 4 h, saturação 40 a 100%, 30 a 220bpm, display LED ou cristal. 

13 Unid 
ITEM 

EXCLUSIVO 

56 Seladora para papel grau cirúrgico, específica para esterilização em autoclaves a vapor, 
comprimento de solda 30 centímetros, temperatura de solda - 160 º C a 200 º C. Espessura de 
solda 10 milímetros. 

24 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

57 Tracionador de Fêmur.  Equipamento destinado à imobilização e tracionamento provisório dos 
ossos longos, das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular com 
16mm de diâmetro e 02 sistema de trava com superfície recartilhada, que possibilita a regulagem 
do comprimento. 

02 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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58 Umidificador 250ml com extensão e máscara p/ oxigênio ADULTO. Umidificador com frasco 
plástico 250ml para oxigênio com extensor e máscara ADULTO. Desenvolvido para as atividades 
de umidificação, gerados por passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal. É geralmente 
utilizado para pacientes que precisam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. 
Tamanho: ADULTO. Funcionamento: Proporciona o arraste da água colocada no recipiente, 
quando da passagem do fluxo de gás pelo líquido, carregando as partículas para as vias aéreas. 
Especificações técnicas. É constituído por: 01 tampa em nylon com conforme especificação, 01 
tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e 01 copo translúcido. 

35 Kit 

ITEM 

EXCLUSIVO 

59 Umidificador 250ml com extensão e máscara p/ oxigênio infantil. Umidificador com frasco 
plástico 250ml para oxigênio com extensor e máscara INFANTIL. Desenvolvido para as atividades 
de umidificação, gerados por passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal. É geralmente 
utilizado para pacientes que precisam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. 
Tamanho: INFANTIL. Funcionamento: Proporciona o arraste da água colocada no recipiente, 
quando da passagem do fluxo de gás pelo líquido, carregando as partículas para as vias aéreas. 
Especificações técnicas. É constituído por: 01 tampa em nylon com conforme especificação, 01 
tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e 01 copo translúcido. 

25 Kit 

ITEM 

EXCLUSIVO 

60 

Válvula Reguladora c/ Fluxômetro para Cilindro de Oxigênio - Válvula Reguladora de Pressão 
para Cilindro de Oxigênio 15 litros, com as seguintes características: Confeccionada em metal 
cromado; Vazão de 15 l/min; Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²; Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² 
(fixa); Rosca de entrada universal. Com válvula de segurança; Acompanha Fluxômetro. Conexões de 
entrada e saída de acordo com Padrão ABNT. Altura 13 cm, Largura 6 cm, Profundidade 17 cm, Peso 
0,751 kg. 

25 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

61 Ventilador Pulmonar Eletrônico Microprocessado. Fornece uma mistura de oxigênio (O2) com 
ar ambiente (Ar) com concentrações de oxigênio ajustados de 35 a 100% de O2; Modalidades de 
ventilação possíveis são: VCV – Ventilação de Volume Controlado (pode ser Assistido); PCV – 
Ventilação de Pressão Controlada (pode ser Assistido); PLV – Ventilação Limitada a Pressão (pode 
ser Assistido)  CPAP – Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas; P-SIMV – Ventilação 
Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Pressão Controlada; V-SIMV – Ventilação 
Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Volume Controlado; PSV – Ventilação de 
Pressão Contínua com Pressão de Suporte. DualPAP – Ventilação em dois níveis de CPAP (com ou 
sem Pressão de Suporte). Através desta modalidade podem-se realizar ajustes de maneira a obter 
a modalidade APRV (Airway Pressure Release Ventilation) – Ventilação de Alívio da Pressão nas 
Vias Aéreas. Ventilação Não Invasiva (VNI) por Máscara pode ser ativada em todas as 
modalidades ventilatórias e neste caso há compensação de vazamentos. Características Básicas: 
Integração de todo o sistema num único módulo pneumático eletrônico de baixo volume e peso; 
Sistema de controle eletrônico de fluxo para o paciente com utilização de tecnologia digital; 
Sistema de obtenção de concentrações precisas de oxigênio com uso do princípio 'venturi'; 
Sistema inteligente e integrado de alarmes com todos os sistemas de segurança exigidos em 
normas nacionais e internacionais. Sistema de “backup” de energia elétrica para operação de 6,5 
horas sem rede elétrica.  

01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Unid 

ITEM 

EXCLUSIVO 

62 Ventilador Pulmonar Portátil. Modos Ventilatórios Adulto e Pediátrico. Ciclando a tempo limitado 
por pressão/tempo. Eletrônico Micro processado. Controles. Tempo Inspiratório. Tempo Expiratório. 
Frequência. Relação I/E. Frequência: 5 a 60 c.p.m. Tempo Inspiratório: 0,6 a 2,0 seg. Relação I:E 1:1 a 
1:5. Pressão Inspiratória: de 0 a 100 cm H2O (com válvula sob pressão regulável). Manômetro de 
Pressão na Via Aérea: -10 a 100 cm H2O. Fluxômetro (Caudalímetro): de 0 a 15 L/min com copo 
umidificador. Alarmes Pressão inspiratória máxima Pressão inspiratória mínima. Falta de gás 
impulsor. Bateria baixa. PEEP (máximo e mínimo). Microprocessador (Falha técnica). Indicação de 
bateria ou fonte externa. Alimentação Fonte externa: 11,0 a 14,5V dc (mínimo 2A).  

04 Unid 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 

  
ITEM 

EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA  
GRUPO 02 - ESPECIFICAÇÃO 

     QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
63  Aparelho de fisioterapia por micro-ondas. Especificações técnicas: Equipamento de diatermia 

por micro-ondas na frequência de 2,45ghz. Emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e 
pulsado-atérmico, parâmetros de funcionamento via teclado e visualizados em display de cristal 
líquido com iluminação. Gabinete metálico com pintura eletrostática. Braço multi-articulado com 
sistema de travamento por toque (soft-touch). Porta acessória para o material de apoio e rodízios 
giratórios com trava. Sistema de desligamento controlado pelo paciente. Memória com área para 
salvar 10 protocolos personalizados. Classe de segurança com parte aplicada tipo B voltagem 
automática (127 a 230 v) - 50/60hz - 700va, 

30 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

64   Aparelho de luz infravermelho aparelho portátil com suporte flexível e lâmpada 
infravermelho variando de 110 a 150 w. 

30 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

65  Aparelho De Ondas Curtas para Fisioterapia. Aparelho de Ondas Curtas p/Fisioterapia por 
placas. Modos de operação: contínuo e pulsado. Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6% 
Intensidade máxima de saída: Modo contínuo: 180W ± 15%  Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%. 

30 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
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Parâmetros modo pulsado: Parâmetros modo pulsado: Duração dos pulsos: 400uS ± 10% 
frequência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Sintonia: ajuste de 
sintonia c/indicador em barra de led's. Controle de intensidade: permite um ajuste sensível e 
linear. Temporizador: 10-30 min ± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de 
saída. Alimentação: 117/220V  Consumo máximo: 550VA. Classe de segurança e proteção: classe I 
parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998 

66  Aparelho de Tens, Fes E Corrente Russa 04 canais de saída com variação independente de 
frequência e amplitude; Potência de entrada-consumo máximo: 20 Va; Intensidade de corrente 
máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 use g): 
Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a pico por canal. 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

67  Bicicleta Ergométrica Módulo multifuncional: velocidade, distância, calorias, cronômetro, 
monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Sistema de carga: magnético com 
8 níveis; Resistência máxima: 4,9 a 29,4 Nm (0.5 a 3 kgfm); Banco anatômico de fácil regulagem; 
Verificação cardíaca handgrip; Capacidade de uso: 120 kg;  Pedal: com cinta firma pé; Estrutura: 
em aço estrutural; Pintura: eletrostática a pó resistente a corrosão; Tensão: não necessita de 
energia elétrica; 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

68  Ultra-Som para Fisioterapia: Características técnicas: - Frequência de operação: 1 Mhz; - Modos 
contínuo e pulsado; - Temporizador analógico até 12 min; - Desligamento automático ao término 
da sessão, com sinalização sonora; - Bivolt 110/220 V, 50/60Hz; - Dimensões: 10,5x28x24cm 
(AxLxP); - Peso Aproximado: 2300g; 

30 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

 

 ITEM 

MATERIAIS – FISIOTERAPIA 
GRUPO 03 - ESPECIFICAÇÃO      QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

69  Andador de Alumínio (Dobrável) - fabricado em alumínio anodizado espelhado (não risca e 
permanece sempre brilhante), proporcionando deslocamento suave. As duas barras centrais em 
aço garantem maior segurança e resistência. Indicado para pessoas de 1,50m a 2,00m. Resiste 
até 130 kg. 07 níveis de regulagem de altura. Altura mínima: 81,5 cm Altura máxima: 96cm 
Peso: 2,805Kg. 

45 UNID 

ITEM  

EXCLUSIVO 

70  Anel Tonificador para Pilates. Composição: combinação de plástico de alta resistência, 
espuma e borracha.  Dimensões: 38 cm de diâmetro Peso: 0,658kg. Cor: Preto 30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

71  Barra Paralela com piso para deficiente físico Feita em aço carbono; Desmontável; Altura 
regulável de 77cm até 1,04m; Largura da base da barra paralela: 880mm Largura mínima do 
corrimão: 935mm Largura máxima do corrimão: 1039mm Piso em madeira para barra paralela 
- Antiderrapante 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

72  Bastão em Madeira Tamanho: 1,30 m; Acabamento arredondado; Feito de madeira padrão 
eucalipto da espécie EucalyptusGrandis certificada pela FSC;  200 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

73  Bola com Peso Medicine Ball Uso profissional; É composta por uma borracha sólida que 
proporciona o peso da bola; 2kg; 50 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

74  Bola futsal Composição: 60% Borracha, 15% Poliuretano, 13% Poliéster e 12% EVA Peso do 
Produto: 410-450 g Com Costura Circunferência: 68-70 cm 55 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

75  Bola Suíça com 55 cm de diâmetro. Especificações Técnicas: Diâmetro: 55 cm. Capacidade: 
300 KG (Estático). Sistema AntiBurst: Se perfurada, esvazia lentamente. Composição: 
Policloreto de Vinila. Produto Atóxico. 

60 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

76  Bola Suíça com 65 cm de diâmetro. Especificações Técnicas: Diâmetro: 65 cm. Capacidade: 
300 KG (Estático). Sistema AntiBurst: Se perfurada, esvazia lentamente. Composição: 
Policloreto de Vinila. Produto Atóxico. 

60 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

77  Bola Suíça com 75 cm de diâmetro. Especificações Técnicas: Diâmetro: 75 cm. Capacidade: 
300 KG (Estático). Sistema AntiBurst: Se perfurada, esvazia lentamente. Composição: 
Policloreto de Vinila. Produto Atóxico. 

60 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

78  Bola vôlei. Especificações Técnicas:Material Sintético Peso do Produto: 260g-280g 
Circunferência: 65cm-67cm 

45 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

79  Bolinha Composto por material emborrachado Especificações Técnicas: tamanho: 5,5 cm. 
Cores diversas. LISA 

45 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

80  Cama Elástica: Diâmetro: 98 cm x 98.0 cm x 19.0 cm (C x L x A); Peso máximo suportado: 135 
Kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim azul; 
Ponteiras antiderrapantes para os pés da cama. 

30 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

81  Caneleira nylon, com peso, parvendido o par; fecho ajustável em velcro; composição: 
latexvitrovinil; enchimento de areia; pesos: 0,5 kg; 50 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

82  Caneleira nylon, com peso, parvendido o par; fecho ajustável em velcro; composição: 
latexvitrovinil; enchimento de areia; pesos: 1 kg; 50 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

83  Caneleira nylon, com peso, parvendido o par; fecho ajustável em velcro; composição: 
latexvitrovinil; enchimento de areia; pesos: 2 kg; 50 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

84  Caneleira nylon, com peso, parvendido o par; fecho ajustável em velcro; composição: 
latexvitrovinil; enchimento de areia; pesos: 3 kg; 50 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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85  Colchão Pneumático Materiais de PVC (EN 71, não tóxico) - Espessura: 0,35 MM. Tamanho: 
200*94 centímetros (inflado). Altura do colchão inflado: 7 cm Tempo de ciclo: 5 minutos. Faixa 
de Pressão: 110 ~ 140 mmHg . Número de células (inflado): 130 pcs. Frequência: 60 HZ . Poder 
de comprimento da linha: 1,8M. Saída do ar: 4 ~ 6 L. Uma capa removível a prova de água 
(único no mercado).  Suporta até 135 kg (único no mercado). Acompanha kit de pequenos 
reparos.  Uma bomba de ar (1 ano de garantia). Um colchão anti-escaras modelo bolha (6 meses 
de garantia). Manual de Instruções. 

100 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

86  Colchonete Para Ginástica - 90X40x3cm.Estrutura em espuma revestido em courvin náutico 
sintético; Densidade da espuma 26 

500 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

87  Escada de Canto: Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal; Ajuste das barras em 
3 níveis para utilização infantil; Peso máximo suportado: 135 kg; Comprimento da escada: 
1,62m;Comprimento da rampa: 2,40m; Comprimento quando montado em reta: 3,17cm; 
Comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm; Altura máxima do corrimão infantil: 
0,67m; Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m;Altura corrimão adulto: 0,90m;Dimensões do 
degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm; Altura dos degraus: 100mm; Composição: Estrutura em 
madeira; Piso  antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão; Lixa 
antiderrapante nos degraus; Parafusos; 

10 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

88  Espaldar em madeira para fisioterapia em Madeira da espécie LyptusGrandis certificada pela 
FSC e obtida através de fontes renováveis Processo de envernizamento impermeabilização da 
madeira LyptusGrandis. Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm Distância entre os bastões: 
19cm Peso suportado: 135 Kg 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

89  Exercitador de Mãos Produzido em Polipropileno injetado; Cabo anatômico; Molas resistentes 
e de alta durabilidade; Com ajuste de pressão; Ergonômico. 

50 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

90  Exercitador Elástico Top Band. Composição: látex natural; Intensidade extra forte; Tamanhos: 
25 metros. 

20 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

91  Exercitador Elástico Top Band. Composição: látex natural; Intensidade leve; Tamanhos: 25 
metros. 

20 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

92  Exercitador Elástico Top Band. Composição: látex natural; Intensidade; media Tamanhos:25 
metros. 

20 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

93  Halteres: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Peso: 0,5 kg,  50 UNID ITEM 

EXCLUSIVO 

94  Halteres: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Peso: 1 kg,  50 UNID ITEM 

EXCLUSIVO 

95  Halteres: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Peso: 2 kg,  50 UNID ITEM 

EXCLUSIVO 

96  Halteres: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Peso: 3 kg,  50 UNID ITEM 

EXCLUSIVO 

97  Halteres: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Peso: 5 kg 50 UNID ITEM 

EXCLUSIVO 

98  Meia Bola Bosu com Elásticos, Alças e Bomba Composta em látex especial com 3,0 mm de 
espessura Diâmetro: 55cm; Altura: 25cm. 

30 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

99  Roda de Ombro: Para exercícios de ombro. Construída em estrutura tubular de aço cromado ¿ 
Sistema de regulagem de carga roda mecânica ajustável em altura e raio da manopla regulável ¿ 
Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede ¿ Dimensões 70 cm diâmetro. 

30 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

100  Rolo Sólido Pequeno Tamanho: pequeno; Dimensões: 86.0 cm x 16.0 cm x 16.0 cm (C x L x 
A)Peso: 2.5 kg Peso máximo suportado: 135 kg; Estrutura em madeira eucalipto; Espuma; 
Revestido em courvin. 

50 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

101  StepAeróbico; Material: Metal revestido com EVA; Dimensões: 70cm x 27cm (C x L);Ajuste de 
altura: 12cm / 17cm / 22cm. 

50 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

102  Suporte para Halteres Simples Estrutura em aço de carbono com pintura epóxi; Possui 6 
prateleiras para halteres; Limite de peso por prateleira: 10kg. 

30 UNID 
ITEM 

EXCLUSIVO 

103  Tablado baixo para atendimento neurológico tipo divã Espuma ortopédica com densidade 
33 Courvinnaútico sintético certificado pelo ISO 14000 Peças de reposição produzidas em série 
Madeira da espécie LyptusGrandis certificada pela FSC e obtida através de fontes. renováveis  
Processo de envernizado impermeabilização da madeira LyptusGrandis. 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 
 

ITEM 
MÓVEIS HOSPITALARES – ESPECIFICAÇÃO 

GRUPO 04 
     QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

104  Armário Aéreo 3 Portas. Dimensões Armário Aéreo 3. Especificações de medida: A - Altura do 
produto | L - Largura do produto | P - Profundidade do produto A = 38 cm L = 120 cm P = 32 cm 
100% MDP 

22 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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105  

Armário guarda-volumes com sistema que prende e solta a 
moeda do usuário. Descrição do Modelo Padrão 12 Portas. 
Medidas: 182 x 90 x 45 cm ( AxLxP). Número de portas: 12. 
Cor do corpo: prata. Cor da porta: azul.  Chapa: aço 
galvanizado.   Acabamento: Livre de arestas cortantes 
(hands cut free).Dobradiças: reforçadas com 5 travas. 

 

12 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

106  

Armário para Escritório. Armário para Escritório Linha 
Executiva Diretor Fechado 2 Portas com Base de Aço. 
Puxadores Frontais e Chaves. Dimensões: Alt. 1,65 x Larg. 
0,92 x Prof. 0,45. 100% MDP | Tampo 25mm. Cor: Carvalho 
Europeu. 

 

42 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

107  
Armário. Especificação Técnica: Vitrine cor branca, com 01 
porta - armação em aço perfilado l 22,22mm/laterais e porta 
em vidro 3mm/fechadura/03 prateleiras em cristal de no 
mínimo 4mm e dimensões aproximadas de 0,50 x 0,40 x 
1,30m. 

 

55 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

108  

Arquivo para pasta suspensa. Arquivo para Pasta 
Suspensa Linha Executiva. 04 Gavetas Puxadores Frontais e 
Chaves. Corrediças Telescópica. Dimensões: Alt. 1,27 x Larg. 
0,485 x Prof. 0,45100% MDP | Tampo 25mm. Cor: Carvalho 
Europeu. 

 

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

109  Balcão de atendimento de 2,60x0,70x1,20 de MDF 18mm madeirado, fundo de MDF 6mm, 4 
gavetas sobre o meio com fechadura, puxador de metal, balcão do lado direito de 
0,80x1,20x0,34 com 2 portas. 

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

110  Balcão de atendimento em L de 1,20x2,30x1,00 em MDF 18mm amadeirado, com uma 
escrivaninha de 2,30 com 4 gavetas no lado direito, com uma fechadura para 4 gavetas , 
puxador de metal e corrediça telescópica. Cor: Opcional 

25 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

111  Balcão para a pia de 2,00x0,85x0,55 de MDF 18mm amadeirado, fundo de MDF 6mm com 4 
gavetas a esquerda e 3 portas com divisória no meio, com corrediça telescópica, puxador de 
metal, granito ocre e cuba de inox. Cor: Opcional 

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

112  

Beliche. Com Estrutura Em Tubo De Aço Com Acabamento Em 
Epox.  Cama Tamanho: pode ser personalizado. Tamanho e cor 
pode ser feito de acordo com pedidos dos clientes. Design como 
a foto, fino acabamento. Cor: Metal 

 

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

113  

Berço hospitalar para berçário, construído em tubos de 7/8” x 
0,9 pintados. Grades laterais fixas, pés com ponteiras. Estrado 
construído em ferro chato de 3/4 x 1/8. Dimensões: 0,40m x 
0,80m x 0,62m (chão até estrado) 

 

15 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

114  
Cadeira braços e pés em aço. Assento em chapa de aço 
perfurada com laterais de reforço c/ corte a laser, bordas 
arredondadas. Chapa do assento em aço com pintura epóxi pó 
na cor cinza prata. Sapatas niveladoras de piso emborrachadas. 
Barra reforçada c/ 2mm espessura. Pintura epóxi pó. 

 

250 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
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115  

Cadeira de Escritório Fixa Branca. Dimensões do produto: 
Altura: 83 cm. Largura: 53 cm. Profundidade: 59 cm. 

Peso: 4,500 kg 

 

155 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

116  

Cadeira de Escritório. Informações técnicas: Dimensões do 
produto montado (L x A x P): 0,54 x 0,80 x 0,55 m. Peso do 
produto montado: 4,800 Kg. Cor: Preta. 

 

130 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

117  
Cadeira Fixa Empilhável- Assento e Encosto. Estrutura fixa 
metálica com 4 pés. Altura do assento: 44 cm. Dimensões 
assento: 47 cm x 40 cm. Dimensões encosto: 46,5 cm x 31 cm. 
Altura do assento: 44 cm Altura total: 80 cm. Profundidade total: 
55 cm. Cor: verde 

 

120 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

118  
Cadeira Giratória em Polipropileno de Rodízio e regulagem de 
altura. Informações Técnicas. Material da concha Polipropileno. 
Base em aço carbono cromado. Aço Carbono Cromado. Medidas: 
Altura Total - 82 até 92CM. Altura até o Assento - 44 até 54CM. 
Largura Total - 48CM. Profundidade Total - 56CM. Peso máximo 
recomendado 120kg.Cor: Branca. 

 

42 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

119  Cadeira Mocho com Encosto Estrutura - Retrátil Não. 
Estrutura – Reclinável Estrutura – Giratória Estrutura - 
Regulagem de Altura a Gás Estrutura- Base Cromada. Material 
Assento/Encosto. Courvin. Cor Rosa. Altura (cm) 94cm. 
Largura (cm) 59cm. Profundidade (cm) 50cm. Altura encosto 
(cm) 24 cm. Largura Encosto (cm) 36 cm. Largura 
assento (cm) 36 cm.. Profundidade assento (cm) 40 cm. Altura 
chão/assento mínima e máxima 40 50cm. Peso líq. aproximado 
do Produto (kg) 7kg. Dimensões Aproximadas do Produto com 
Embalagem (cm) – AxLxP 54x54x24cm. Na cor verde.   

22 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

120  Cadeira Mocho com Encosto Estrutura - Retrátil Não. 
Estrutura - Reclinável Estrutura – Giratória Estrutura - 
Regulagem de Altura a Gás Estrutura - Base Cromada. Material 
Assento/Encosto. Courvin. Cor Rosa. Altura (cm) 94cm. 
Largura (cm) 59cm. Profundidade (cm) 50cm. Altura encosto 
(cm) 24 cm. Largura Encosto (cm) 36 cm. Largura 
assento (cm) 36 cm. Profundidade assento (cm) 40 cm. Altura 
chão/assento mínima e máxima 40-50cm. Peso líq. 
aproximado do Produto (kg) 7kg. Dimensões Aproximadas do 
Produto com Embalagem (cm) – AxLxP 54x54x24cm.  

15 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

121  
Cadeira para coleta de Sangue montada em estrutura de tubos 
oblongos de 30 x 15mm com parede de 1,20mm, laterais com 
braçadeiras de coleta com haste regulável cromada e fixa por 
manípulos, assento e encosto de plástico PVC na cor branca, pés 
com ponteiras de borracha. Largura do assento de 54 cm. 

 

16 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

122  Cadeira para Obesos. Assento e encosto confeccionados em 
fibra de vidro. Medidas do assento 680 L x 430 P; encosto: 700 L 
x 350 A. Braço em polipropileno na cor preta. Estrutura: 
travessa longarina em metalom 30x70 espessura 1,50, suporte 
para assento e encosto em “L” duplo de metalom 16x30 
espessura 1,50 fixo à longarina através de presilhas 
confeccionada de barra chata de 25,4 MM X 1/. Pé em tubo 
redondo 1.1/4” parede 1,50 acabamento com ponteiras 
internas. Pintura eletrostática cor preta. 

 

35 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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123  Cadeira Plástica Branca, com braços - Cadeiras. Poltrona 
Empilhável com braços, possui antiderrapantes. Características 
do Produto. Material do Produto: Plástico. Classe: AY (uso 
irrestrito (interno/externo) residencial). Capacidade de carga: 
120 Kg. Cadeira plástica em conformidade com a norma 
NBR14776 da ABNT e a portaria do Inmetro nº 213/2007. Cor: 
Branco. Medidas Aproximadas do Produto.  (L x A x P): 55cm x 
80cm x 41cm.   

500 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

124  Cadeira Universitária em Polipropileno com prancheta 
frontal e porta livros. Principais características: Assento e 
encosto injetado em polipropileno que garante fácil manutenção 
e limpeza. Ponteiras e acabamentos da estrutura em PVC. Peças 
soldadas pelo processo GMAW – união sem rebarbas. Possuem 
porta livros em aço o que permite maior resistência e 
estabilidade. Modelos para destros e canhotos. Cor: azul 

 

75 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

125  Cama Fowler com Elevação Manual 2 Mov. Cama Fowler 
Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS 
termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito 
construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm 
perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço ASTM 
A36 dobradas com espessura de 1,5mm. Grades em Aço 
ASTM A36 de alta resistência, sistemas articuláveis e 
retráteis que permitem o recolhimento da mesma, 
facilitando a transferência do paciente e dotada de 
sistema de segurança trava e destrava. Movimentos 
Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e 
Cardíaco acionados por duas manivelas acopladas ao 
leito. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal de 
Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. 
Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, 
possuí acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de 
excelente resistência química e mecânica. Acompanha 
Rodízios de 3” DIM, com freio de dupla ação em diagonal. 

 

15 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

126  
Cama Hospitalar simples com cabeceira móvel ou fixa 
cabeceira e peseira em tubos metálicos, pés com ponteiras de 
borracha, Acabamento em pintura eletrostática a pó. Medidas; 
190 x 80 cm 

 

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

127  

Cama hospitalar Simples Movimentos, com elevação de 
cabeceira regulável manualmente através de cremalheira. Pés 
com ponteiras. Dimensões: 1.90m comp. X 0.90m larg. X 0.50 alt. 

 

20 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

128  
Escada 02 degraus piso antiderrapante. Cor: Branca. Armação 

em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus 
revestidos com material sintético antiderrapante, 
pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40 x 
0,40 m.  

 

35 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

129  

Estante Aço 5 prateleiras branca. Estante em aço. Informações 
do produto: Pintura Epóxi. Estante com 5 Bandejas. Kit de 
parafuso para montagem. Produto Desmontado. Medidas: 
Altura- 200cmLargura- 93cm.  
 

 

200 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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130  

Estrutura em tubos esmaltados de 19.05mm, com rodízios 
giratórios de 42mm, saco em tecido resistente de algodão cru. 

 

18 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

131  

Leito estofado removível, cabeceira regulável, grades laterais, 
carro em estrutura de aço tubular redondo, rodízios de 5", 
Pintura eletrostática a pó. Tamanho: 1,90 x 0,55 x 0,85. 

 

14 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

132  
Longarina 03 lugares. Braços e pés em aço. Assento em chapa 
de aço perfurada com laterais de reforço c/ corte a laser, bordas 
arredondadas. Chapa do assento em aço com pintura epóxi pó 
na cor cinza prata. Sapatas niveladoras de piso emborrachadas. 
Barra reforçada c/ 2mm espessura. Pintura epóxi pó. 

 

65 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

133  Longarina 05 lugares. Assento e encosto: com formato 
anatômico e monobloco em chapas de aço, espessura 3 mm, 
decapada e perfurada com área útil de profundidade 475mm, 
altura do espaldar de 500mm e largura de 550mm, com 
travamento da borda central do assento até a borda superior do 
encosto por meio de tubo Ø 1” , espessura de parede de 1,9mm e 
fixação à travessa da longarina por dois parafusos tipo francês 
com porca para cada assento. Base: em forma de “T” invertida 
com travessa horizontal inferior produzida em perfilado de 
chapa de aço, espessura 3mm, comprimento de 650mm e 
largura de 75mm, coluna de sustentação da longarina em tubo 
40x80mm, espessura de 1,9mm com arremates do tipo meia-
cana em chapa de aço de 1,2mm de espessura dando a coluna 
formato oblongo. Barra: produzida em tubo de açode formato 
retangular 40x80mm com 1,90mm de espessura. Braços: em 
tubo de formato oblongo 20x45mm, espessura de 1,9mm, 
fixados ao assento encosto, sendo que os braços centrais 
compartilhados são fixados de forma a unir os dois conjuntos 
monoblocos de assento e encosto. Almofadas: independentes 
para assento e encosto, medindo 500x400mm e 500x300mm, 
respectivamente, injetadas em poliuretano do tipo integral, com 
alma interna em tiras de chapa de aço com 6 (seis) pontos de 
fixação cada, espessura de 10mm. 

 

22 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

134  Longarina 2 Lugares. Longarina com 2 lugares. Braços e pés 
em aço cromado. Assento em chapa de aço perfurada com 
laterais de reforço c/ corte a laser, bordas arredondadas. Chapa 
do assento em aço com pintura epóxi pó na cor cinza prata. 
Sapatas niveladoras de piso emborrachadas. Encosto com forma 
levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 
Barra reforçada c/ 2mm espessura. Pintura epóxi pó na barra 
em preto. 

 

35 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

135  
Longarina 3 Lugares - Metálica Reforçada | Estofada. Longarina 
com estrutura em aço reforçado, com pintura epóxi prata, 
sapatas reguláveis, braços laterais e estofamento em couríssimo. 
Cor: Verde. Medida: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,80 cm. 
Peso: 450kg 

 

250 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

136  Longarina com 4 lugares. Braços e pés em aço. Assento em 
chapa de aço perfurada com laterais de reforço c/ corte a laser, 
bordas arredondadas. Chapa do assento em aço com pintura 
epóxi pó na cor cinza prata. Sapatas niveladoras de piso 
emborrachadas. Barra triangular reforçada. Pintura epóxi pó na 
barra em preto.  

30 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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137  Maca clínica médica com 02 módulos. Elevação do encosto com 
03 posições e porta papeleira de série. Quantidade 
de módulos: 02 01 módulo prateleira: 02 
prateleiras internas em MDF . 01 módulo 
gaveteiro: gaveteiro com 02 gavetas de 12 cm de 
altura e 02 gavetas de 24cm de altura, ambas com 
bojos em abs. Especificações técnicas materia 
prima/madeira: estrutura em mdf com 
revestimento melamínico. Gavetas plásticas em 
poliestireno moldadas em vacum-forming sem 
cantos vivos como norma da vigilância sanitária. 
Puxadores em aço modelo italiano com ponteiras 
cromadas e pintura epoxi. Corrediças em aço com 
pintura epoxi com rodízios com stop e deslize 
suave aplicada com pequeno desnível que não 
permite que a gaveta fique entre aberta em 
determinada posição. Frentes das macas em MDF 
post-forming vertical com linhas arredondadas e 
revestido interna e externamente. Medidas 
externas: largura 2,04m x altura 0,85m x prof. 
0,63m. Peso líquido: 120 kg. Elevação do encosto: 
ferragens com 03 posições de encosto. Densidade 
do estofamento: 02 colchões injetados densidade 
33. Cor: branca.  

 

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

138  Maca ginecológica- FIXA ESMALTADA. Cor: Branca/ estofado 
branco. Estrutura em tubos de 31.75mm, leito fixo 
em chapa de aço, articulação para regulagem de 
altura manual da cabeceira e peseira por meio de 
cremalheiras, par de perneiras de alumínio 
revestidas com espuma e mapa com base cromada, 
regulagem de altura por meio de manípulos, mesa 
totalmente esmaltada e pés com ponteiras.  

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

139  

Maca p/ exames clínicos. Maca fixa para atendimento, toda 
esmaltada, base em tubos de 1" 1/4x1,2mm, pés com ponteiras. 
Leito fixo em chapa de aço esmaltado, com cabeceira regulável 
manualmente através de cremalheira. Med 1,80 x 0,60 x 0,80 cm. 

 

10 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

140  Maca para exame ginecológico. Quantidade de Módulos: 02. 
01 Módulo Prateleira: Prateleira com 3 divisões internas. 01 
Módulo Aparelhos 0,50m + 0,30m: Gaveteiro aparelhos 
basculante com 02 gavetas de 12cm de altura, com bojos em 
ABS, degrau embutido (150kg). Acessórios: Inclui ferragens em 
aço, perneiras almofadadas. Ferragens: Ferragens de elevação 
do encosto com 03 posições. Inclui suporte para rolo de lençol 
descartável. Corrediças em aço com pintura epoxi, dobradiças 
modelo italiana, e puxadores com ponteiras cromadas e pintura 
em epoxi. Estofamento: Inclui 03 colchoes injetados na 
densidade 33. Capacidade: 250kg Medidas: Largura Fechada: 
1,80m X Aberta: 2,15m X Altura: 0,92m X Prof: 0,63m. Estofado 
cor rosa. 

 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

141  Mesa auxiliar epóxi 0,40X0,60X0,80. Armação em tubo de aço 
carbono redondo de 7/8 x 1.20mm Tampo e prateleira em chapa 
de aço carbono de 0.80mm de espessura, extremidades com 
acabamento sem arestas cortantes Pés com ponteiras plásticas. 
Rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Acabamento pintura 
esmaltada branca epóxi branca, com tratamento 
antiferruginoso.  

80 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 
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142  Mesa auxiliar tipo Mayo. Características: Estrutura tubular Ø 
1.1/4"x1,20 mm, base em tubo de ferro 40x20x1,5 mm, haste 
em tubo de ferro Ø 1"x1,20 mm zincado, armação superior em 
ferro trefilado Ø 1/4" e pés com rodízios. Acompanha bandeja 
em inox. Dimensões: - 0,48x0,32 m Altura Minima/Máxima - 
0,84/1,30 m Opções: - totalmente cromada com bandeja inox 
(L133) - totalmente inox com bandeja inox (L133.1) - totalmente 
pintada com bandeja inox (L133.2).  

25 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

143  
Mesa de cabeceira fechada construído em tubos de aço 
carbono ASTM A36 20x20mm com tratamento antiferruginoso e 
acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Gabinete em 
chapa de aço carbono com porta e gaveta frontal. Pés com 
ponteiras plásticas porta com fechadura tipo Yale. Tampo 
superior em chapa de aço. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,80. Cor: 
branca. 

 

25 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

144  Mesa para atendimento 2,60x0,80 com tampo engrossado de MDF amadeirado, com 2 suporte 
com corrediça telescópica para teclado , 8 gavetas com fechadura e suporte para CPU, 
puxadores de metal e corrediça telescópica nas gavetas, um portão de acesso de 1,20x0,80.Cor: 
Branca. 

125 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

145  Mesa para atendimento 2,60x0,80 com tampo engrossado de MDF amadeirado, com 2 suporte 
com corrediça telescópica para teclado , 8 gavetas com fechadura e suporte para CPU, 
puxadores de metal e corrediça telescópica nas gavetas, um portão de acesso de 1,20x0,80.Cor: 
Opcional. 

125 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

146  Mesa refeitório 25mm banco reto coletivo para 04 lugares. 
Tampo e bancos construídos em MDP 25 mm com revestimento 
em fórmica, acabamento das bordas em fita de borda 2,0mm. 
Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 50x30 e 3 
polegadas. Cores do tampo: Carvalho europeu. Cores da 
estrutura (pés): alumínio. Medidas: Largura 1200m x 
profundidade 800mm x altura 740mm  
 

 

21 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

147  

SOFÁ CAMA HOSPITALAR POLTRONA DOIS LUGARES. 
Encosto e assento estofados com espuma D28 revestido em 
Courvim. Pintura epóxi, através de processo eletrostástico a pó. 
Pés com ponteira plástica. Posição aberta: C=1,95 x L=0,61 
A=0,43. Posição fechada: C=1,31m x L=0,53m. Cor: Verde. 

 

08 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

148  
Sofá Poltrona Reclinável. Acabamento  Corino 
Polipropileno 87% e 13% Algodão. Estampa/Cor Bege. 
Conteúdo da Embalagem. Poltrona. Dimensões aproximadas do 
produto sem embalagem (AxLxP). 106x90x108cm. Peso líquido 
aproximado do produto (kg) 47,8Kg. Dimensões aproximadas do 
produto com embalagem (AxLxP). 107x91x109cm. Peso 
aproximado do produto com embalagem (kg) 48,8Kg. 

 

18 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

149  

Suporte para Soro altura regulável com rodízios. Haste em 
tubo de aço carbono. 4 ganchos alternados. Altura regulável por 
meio de manipula. Pés com rodízios giratórios de 2 de diâmetro. 
Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm. 

 

20 UNID 

ITEM 

EXCLUSIVO 

 

 
ITEM 

MATERIAIS – ATENÇÃO BÁSICA – SAMU E UPA 
GRUPO 05 - ESPECIFICAÇÃO 

     QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

150  Bandagem triangular resgate tamanho M resgate. Destinado ao uso em resgates; utilizado de 
diversas formas: Imobilização de membros inferiores e superiores; Estancamento sanguineo; 
Facilitar o transporte de vitimas. Confeccionada em algodao cru; TAMANHOS: M 

12 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 
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1,00X1,00X1,40. 

151  Bolsa para acondicionar talas. Especificações Técnicas: Tamanho 110cm comp. X 30cm alt. x 
15cm larg. Confeccionado em tecido Verona mais resistente com costuras reforçadas. Abertura 
única com bolso em zíper e três divisórias internas. Cor vermelha padrão resgate com fitas 
refletivas e logotipo SAMU. 

04 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

152  Cinto tirante p/ prancha infantil - tipo aranha/ rede(infantil). Confeccionado em fitas de 
poliamida 100% preta e colorida em 50 mm de largura; - Fecho de regulagem feito em velcro; - 
Regulador confeccionado em plástico preto; - Três tirantes transversais reguláveis por altura 
em velcro e regulador plástico; - Sistema em “V”; - Adaptável para a prancha rígida. 

05 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

153  Cinto tirante p/ prancha longa - 2.20m, tipo aranha (adulto) Para colocação em prancha rígida 
onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; 
Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; Fecho de 
regulagem em velcro e regulador plástico preto. -1 tirante principal de cor preta, com sistema 
em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida.  4 tirantes transversais em diversas 
cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. CORES DOS CINTOS : Cinto 
principal na cor preta. Cinto na cor verde.  Cinto na cor vermelho. Cinto na cor amarela. Cinto na 
cor preta.  

20 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

154  Circuito Completo de Silicone para Respirador Adulto, Circuito Paciente Adulto, com 2 drenos, 5 
traqueias 60cm de silicone, 1"Y" com furo, 1 tubo proximal; Confeccionado em silicone 
autoclavável.  

08 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

155  Circuito Completo de Silicone para Respirador Pediátrico, Circuito Paciente pediátrico 
pediátrica com conversor. Tamanho: Pediátrico para uso com tubos traqueais entre 2,5 a 5,0 
mm. Comprimento: 26,9 cm. Espessura da haste: 2,3 mm.  

08 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

156  Colar Cervical Ortopédico com apoio. Bordas estofadas e perfurações. Fechos aderentes.  
Composição: Parte rígida: 100% polietileno - Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila - 
Malha 100% algodão - Espuma interna: 100% poliuretano - Revestimento: 100% poliamida. 
Medidas (circunferência do pescoço): P - de 33 a 37 cm. M - de 37 a 40 cm. G - de 40 a 44 cm. 
(Quinze por cada tamanho) 

45 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

157  Colar cervical Philadelphia G. Características: Espuma de polifórmio, proporciona controle de 
flexão/extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro. 

08 UNID 
ITEM EXCLUSIVO 

158  Colar cervical Philadelphia M. Características: Espuma de polifórmio, proporciona controle de 
flexão/extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro. 08 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

159  Colar cervical Philadelphia P. Características: Espuma de polifórmio, proporciona controle de 
flexão/extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro. 08 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

160  Colar cervical Philadelphia PP. Características: Espuma de polifórmio, proporciona controle de 
flexão/extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro. 08 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

161  Colete imobilizador tipo KED TAMANHO ADULTO, com isomanta que reveste todo protetor de 
cabeça internamente, e uma bolsa de acondicionamento do Ked de nylon 420 revestido com 
nylon 70, com pegador de mão com mangueira em seu interior, que facilita a manipulação do 
equipamento. Confeccionado em nylon 420;revestimento interno em tacos de madeira maciça; 
alças de 50 mm resistentes CA com engates rápidos em nylon; pegador de mão com mangueira 
em seu interior; acabamento em viés; isomanta; Bolsa de acondicionamento do KED. 

10 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

162  Colete imobilizador tipo KED TAMANHO INFANTIL com isomanta que reveste todo protetor de 
cabeça internamente, e uma bolsa de acondicionamento do Ked de nylon 420 revestido com 
nylon 70, com pegador de mão com mangueira em seu interior, que facilita a manipulação do 
equipamento. Confeccionado em nylon 420;revestimento interno em tacos de madeira maciça; 
alças de 50 mm resistentes CA com engates rápidos em nylon pegador de mão com mangueira 
em seu interior; acabamento em viés; isomanta; Bolsa de acondicionamento do Ked. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

163  Dispositivo automático para acesso intraósseo. Dispositivo plástico com trava de segurança e 
mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em 
policarbonato, com profundidade de penetração ajustável. agulha e agulha trocar (mandril) em 
aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo. Utilizado para acesso intra ósseo, 
permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso. TAMANHO 
ADULTO: Calibre 15 G, peso 81g, diâmetro 1,70mm comprimento 33,3mm, profundidade 
ajustável 0,5 a 2,5 cm, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e 
rádio, uso único, estéril (Raios Gama), descartável. Agulha Aço inoxidável em conformidade com 
a norma AISI 316Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304 
Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT) Comprimento: 33,3mm. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

164  Dispositivo automático para acesso intraósseo. Dispositivo plástico com trava de segurança e 
mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em 
policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em 
aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo. Utilizado para acesso intra ósseo, 
permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso. TAMANHO 
PEDIÁTRICO. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

165  Eletrodos CPR-STAT PADZ. (PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO) Eletrodos DEAs e 
desfibriladores profissionais ZOLL. A Construção em 2 peças garante que todas as opções de 
terapia estarão disponíveis para o socorrista de Suporte Avançado à Vida. Compatível com M 

30 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 
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Series,E Series, R Series, AED Plus, AED Pro, Multifunção (Desfibrilação, Marca-passo e 
monitorização)., 2 peças, descartáveis. 

166  Eletrodos DURA PADZ REUTILIZÁVEL. (PÁS DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA). Eletrodos com 
gel reusáveis com excelente custo-benefício. Aplicável com o desfibrilador AED Pro e com os 
cardioversores R Series e E Series. 

30 UNID 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

167  Fita Métrica- trena com cálculo de IMC- Emborracada. 200 UNID ITEM EXCLUSIVO 

168  Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em 
espuma injetada; impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; com 
tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo 
ouvido; Tamanho: Adulto. 

15 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

169  Jogo de cânulas de Guedel. Kit Cânula de Guedel nº 0 à 5. Tamanho: 0; Tamanho Interno do 
Orifício: 9,6mm x 4,9mm;  Comprimento: 6cm.  Tamanho: 1; Tamanho Interno do Orifício: 
9,8mmX5,1mm;  Comprimento: 7cm. Tamanho: 2; Tamanho Interno do Orifício: 10mm x 
5,2mm;  Comprimento: 8 cm. Tamanho: 3;  Tamanho Interno do Orifício: 11,4mmX5,2mm;  
Comprimento: 9,5cm. Tamanho: 4; Tamanho Interno do Orifício: 11,6mmX6,2mm;  
Comprimento: 12cm. Tamanho: 5; Tamanho Interno do Orifício: 16mmX8,6mm;  Comprimento: 
12,5cm. 

25 Kit 

ITEM EXCLUSIVO 

170  Kit Laringoscopia completo com lâminas curvas. Cabo Para Laringoscópio Standard Médio. 
Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; Simples 
conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de 
carregamento aberta; Acabamento estriado; Tamanho: Médio. Lâmina Laringoscópio 
Convencional Standard Macintosh Curva Tamanhos de 0 até 5. Lâmina de Laringoscópio 
convencional; As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; 
Autoclaváveis até 134ºC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, 
autoclavagem a vapor; Acompanha lâmpada. Especificações técnicas: Cabo Standard Médio: 
Tamanho: Médio;  
Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não inclusas); 
Lâmina macintosh curva: 
Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal;  
Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil;  
Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança;  
Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio;  
Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande;  
Lâmina Macintosh Curva nº5 Adulto Grande. 

04 Kit 

ITEM EXCLUSIVO 

171  Lâmpada Infravermelho Base: E27;Bulbo: par; Material do bulbo: vidro duro; Acabamento do 
bulbo: vermelho; Vida útil nominal: 3000 h; Potência de 150W; Modelo em rosca; Diâmetro: 
comprimento total C1: 124 (max) mm; Diâmetro D: 121 mm; 

15 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

172  Lanterna clínica LED. Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom de luz 
amarelado; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito); 
Cor: preta 

20 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

173  Lanterna clínica material de confeccionada em alumínio; lâmpada tipo led. Luz LED 
Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso 
ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Acompanha 2 pilhas AAA alcalinas 
Energizer. 

15 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

174  Maca Envelope Sked. Material plástico flexível, altamente resistente à abrasão, ao calor e a 
agentes químicos. Ficha técnica: Medidas (fechada): 91,44 cm de comprimento X 22,86 cm de 
diâmetro; Medidas (aberta): 2,42 m X 0,90 m; Peso: 8,17 Kg. Acompanha kit com: -Mochila -
Corda -Mosquetão de aço -Cintas para suspensão horizontal -Alças extras acopláveis -Estribo 
acoplável. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

175  Manômetro/Fluxômetro para Oxigenoterapia. Válvula reguladora para cilindro com  
Fluxômetro para oxigênio. Confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, 
manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2, pressão fixa de 3, 5 kg/ cm2 e rosca 
de saída padrão ABNT com válvula de segurança.  

20 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

176  Manta Aluminizada com dimensões aproximadas de 2,10 cm X 1,40 cm (adulto) para 
manutenção da temperatura corporal na faixa 80º a 90º, descartável, refletiva, isolando frio, 
calor e umidade. 

50 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

177  Manta Aluminizada com dimensões aproximadas de 78 cm x 45 cm (neonato) para 
manutenção da temperatura corporal na faixa 80º a 90º, descartável, refletiva, isolando frio, 
calor e umidade. 

50 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

178  Máscara Laríngea Descartável - Diversos Tamanhos 3541- Nº 1/0. É fabricada em borracha 
transparente do tipo silicone (poliorganossiloxanos), e não contém látex. Constituída por: 
Conector proximal; Tubo Condutor da via aérea; Manquito pneumático; Válvula de retenção 
unidirecional; Tubo de enchimento; Linha de referência. 
N.º 1 RN a Lactente até 5 kg 
N.º 1,5 lactente de 5 a 10 kg 
N.º 2 lactente de 10 a 20 kg 
N.º 2,5 crianças de 20 a 30 kg 
N.º 3 adolescentes de 30 a 50 kg 

210 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 
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N.º 4 adultos de 50 a 70 kg (geralmente mulheres) 
N.º 5 adultos de 70 a 100 kg (geralmente homens) 
(Trinta por tamanho) 

179  Mochila Kit desastre para triagem de vítimas: Confeccionada em nylon 600, cor vermelha, 
tamanho:  L= 43cm x  A= 55cm x P=26cm, revestida com plástico transparente para proteção 
contra água e sujeiras, 2 compartimentos separados, sendo:1 compartimento para 
acondicionamento de coletes de identificação, lonas, envelopes mortuários, pranchetas, cartões 
de triagem e bandeirinhas. 1 compartimento para materiais auxiliares, lanterna, divisórias para 
ampolas, 4 bolsos abertos e nécessaires removíveis c/zíper.  Fita refletiva na frente e nas costas, 
alças de mão, alças costais reguláveis, logomarca impressa. 
Contendo:4 lonas (4m x 5m cada) nas cores verde, amarela, vermelha e preta, 5 sacos com 
zíper para óbito, 5 pranchetas, 100 cartões de triagem, 4 bandeirinhas, 1 lanterna,1 rolo de fita 
para sinalização e isolamento. 

04 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

180  Prancha Longa em Fibra de Polietileno Adulto confeccionada em fibra de polietileno, com 
formato quadrado (cabeça/pés); não possui trilho traseiro; acompanha jogo com 3 cintos 
fabricados em nylon; e fivelas pretas em polipropileno, com costuma em "X" (costura de 
segurança), capacidade para sustentar pessoas com até 150 Kg. Medida: 1,85m X 0,44m x 
0,04m. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

181  Prancha para Resgate Polietileno Pediátrica confeccionada em fibra de polietileno, material 
de alta resistência a impactos; e design em ângulo que oferece melhor acomodação ao paciente. 
Translúcida para o uso em ressonâncias magnéticas e Raio X; e possui aberturas específicas que 
facilitam a imobilização da vítima e o uso com luvas. Medida: 124 X 44 x 4. 

03 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

182  Régua antropométrica pediátrica 1,00 metro. Régua antropométrica pediátrica. Madeira 
marfim. Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Possui 
marcador removível. Embalada em embalagem plástica. Garantia 6 meses. 

34 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

183  Tala de Imobilização Aramada. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias 
partes do corpo. Revestida de material anti-alérgico, Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil 
Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; 
Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, 
galvanizada, coberta com E.V.A. -Espessura da tala: 8 mm; É revestida de E.V.A. Composição do 
Produto: Tela aramada, Espuma convencional, EVA (Etil Vinil Acetato) especial; Tamanho: P, PP 
, M,  G e GG. 25 por tamanho 

125 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

184  Tesoura para bandagem ponta romba 19cm com navalha afiada, super cirúrgica, lâminas 
endurecidas de aço inoxidável. Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes. Lâminas 
temperadas e insuperável durabilidade. Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de 
controle e conforto. Totalmente autoclavável à 143ºc. Altura: 7,0cm largura: 19,0cm. 

10 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

 
 

 ITEM 

MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 
GRUPO 06 - ESPECIFICAÇÃO      QDT UNID 

ITENS 

EXCLUSIVOS E 

ITENS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

185  Colchão com Revestimento em Napa D26 Colchão Hospitalar - 
0,78x1,88x0,12 - Napa Azul. Dimensões Colchão Luckspuma Rev. 
Napa D26 - Colchão Hospitalar - 0,78x1,88x0,12 - Napa Azul. Entenda 
as dimensões A - Altura do produto | L - Largura do produto | P - 
Profundidade ou Comprimento do produto L: 78 cm (Largura). P: 188 
cm (Comprimento/Profundidade) A: 12 cm (Altura). 
 
  

35 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

186  Colchão Pneumático Materiais de PVC (EN 71, não tóxico) - 
Espessura: 0,35 MM. Tamanho: 200*94 centímetros (inflado). Altura 
do colchão inflado: 7 cm Tempo de ciclo: 5 minutos. Faixa de Pressão: 
110 ~ 140 mmHg . Número de células (inflado): 130 pcs. Frequência: 
60 HZ . Poder de comprimento da linha: 1,8M. Saída do ar: 4 ~ 6 L. 
Uma capa removível a prova de água (único no mercado).  Suporta até 
135 kg (único no mercado). Acompanha kit de pequenos reparos.  
Uma bomba de ar. Um colchão anti-escaras modelo bolha (6 meses de 
garantia). Manual de Instruções.  

52 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

187  

Colchonete para Maca 180x50x3. Tecido: Courvin Lavável. 
Densidade: D28. Cor: azul. 

 

25 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 
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188  

Dispensador para copos de água – Inox. Fabricado em aço inox de 
alta qualidade, o suporte D2INOX , com fixação por 
apenas um parafuso, e facilita a organização e economia 
de copos descartáveis. 

 

100 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

189  

Dispenser para Papel Toalha Interfolhado. Dimensões (alt.x larg.x 
prof.): 32 cm x 25cm x 13 cm. Material: Plástico 
Polipropileno e Composto Aditivado. Peso: 0,488 grs. 
Abertura: Sistema com chave. Utilização: Papel toalha 
interfolha 2 ou 3 dobras. 

 

250 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

190  Dispenser para sabonete líquido compacta de abastecer. 
Reservatório de 400ml. Acompanha fita adesiva. Constituído em 
plástico com alta resistência ao impacto. Processo de produção por 
injeção termoplástica. Tecla aperte com limite de curso o qual garante 
eficiência na saída do sabonete com controle de quantidade. Espaço 
interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene 
evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a 
visibilidade do sabonete, facilitando o abastecimento. Medidas: 
Largura: 87mm 
Altura: 192mm. Profundidade: 90mm. 

 

250 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

191  

DISPENSER P/ DESCARTE COPOS (ÁGUA, CAFÉ E MEXEDORES) 04 
TUBOS INOX. DIMENSÃO: 
(Altura) 0,24 (Largura) 0,24 (Comprimento)0,52 
CUBAGEM (m³): 0,0300 PESO BRUTO (kg): 2,60. 

 

55 UNID 

ITEM EXCLUSIVO 

 
5.2. Os objetos que forem de aço, bem como todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 

configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de 
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  

 

5.3. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e a Garantia contra 
defeitos de fabricação.  

 
5.4. No momento da entrega dos objetos supracitados deverão vir acompanhados, quando for o caso, dos 

documentos conforme abaixo: 
a) Manual de montagem e instalação (se o item for necessário montar e/ou instalar);  
b) Certificado de Garantia e  
c) Certificado de Assistência Técnica (se o item for necessário montar e/ou instalar).  
 
5.4.1. O Fabricante deverá apresentar laudo específico para cada modelo de móvel e equipamento, identificando a 

marca, modelo, medidas, material utilizado e item ao que corresponde. 
 
5.4.1.2. Deverão ser observadas as Normas Brasileiras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as normas 

internacionais aplicáveis e os regulamentos legais instituídos pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
 
5.4.2. Todos os produtos deverão incluir os acessórios necessários (se for possuírem), para seu correto funcionamento, 

em atendimento à correta prestação dos serviços assistenciais à saúde. 
 
 
6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO 
 
6.1. Da forma de Aquisição do Objeto 
6.1.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, após a assinatura e publicação da 

Ata de Registro de Preços, através da requisição/solicitação de compras devidamente assinada, com identificação do 
respectivo servidor público municipal competente. 
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6.1.1.2. Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação à contratante, 
podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente. 

 
6.2. Do Prazo de Entrega do Objeto 
6.2.1. Os objetos deverão ser entregues parceladamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 

pedido de compra emitido pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde. 
 

6.3. Do Local da Entrega do Objeto e do Servidor responsável por seu recebimento 
6.3.1. Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde no seguinte endereço: 

Avenida Guaporé, nº 1796, Centro, telefone (63) 3316-1776 em horário comercial – A/C: da farmacêutica Simone C. 
Andrade. 

 

6.3.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação do objeto fornecido em consonância 
com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.  

 

6.3.3. O Fundo Municipal de Saúde designa como responsável pela fiscalização, atesto das notas fiscais, recebimento e 
distribuição dos objetos, a servidora Simone C. Andrade Bianch- Chefe de Divisão de Farmácia, contato (63) 
3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br. 

 

6.3.4. A Fornecedora/Detentora deverá no tocante ao fornecimento e entrega do objeto deste Termo de Referência, 
OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. 

 

6.4. Das Condições de Fornecimento e do Recebimento do Objeto: 
6.4.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Órgão Gerenciador, após a assinatura e publicação da Ata de 

Registro de Preços, através de requisição/solicitação devidamente assinada, com a identificação do respectivo 
servidor público municipal competente. 

 

6.4.2. O material solicitado deverá ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
recebimento do empenho, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, 
devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente. 

 

6.4.2.1. O material solicitado deverá ser fornecido em embalagem original, intacta, contendo todas as informações 
necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins. 

 

6.4.3.1. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em 
consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu 
verso. 

 

6.4.3.2. O objeto será recebido: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta apresentada; 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório 
realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Gerenciador. 

 

6.4.3.3. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, o Órgão Gerenciador poderá:  
 

6.4.3.3.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material fornecido, rejeitá-lo, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 
6.4.3.3.2. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão 

Gerenciador dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
registrado. 

 
6.4.4. Independentemente da aceitação, a Fornecedora garantirá a qualidade do material fornecido, obrigando-se a 

repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em desacordo ao apresentado 
na proposta. 

 
6.4.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 
 

mailto:simonec.andrade@yahoo.com.br
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6.4.6. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em desacordo 
com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou 
apresente irregularidades. 

 
6.4.7. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos Equipamentos e Mobiliários, podendo em caso de 
inobservância destas condições o Fundo Municipal de Saúde poderá tomar toda e qualquer decisão, inclusive 
cancelamento e aplicação de sanções. 

 

6.4.8. Não serão aceitos equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 
comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e crime, 
previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 
6.5. Da Garantia e Assistência Técnica  
6.5.1. A Fornecedora deverá oferecer para os objetos garantia conforme o Código de Defesa do Consumidor ou outra 

superior que o fabricante ofereça a contar da data de emissão da nota fiscal, sendo a instalação, fornecimento das 
instruções de uso, e assistência técnica dentro do prazo de cobertura de responsabilidade da 
Fornecedora/Fabricante. 

 
6.5.2. A garantia inclui a assistência técnica, se for o caso, com atendimento no prazo máximo de até 10 (dez) dias, 

com substituição de peças e dos objetos defeituosos, sem ônus adicional, a contar da comunicação do fato, sem 
qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituição das 
defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 

 
6.5.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, 

compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar 
os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, 
imperícia e mau uso pelos servidores da Contratante.  

 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor 
responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

   
7.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo 

cadastro habilitado na licitação. 
 
7.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 

fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 

 

7.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do 
Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

7.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 
estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante 
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

7.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

8. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA PUBLICIDADE 
8.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu 

extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua íntegra, 
após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA ARP, DO CONTRATO OU EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 
9.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas condições previstas 

neste Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP. 
 

9.2. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4o do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, fica dispensado o Termo de 
Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho. 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuado pela a servidora Simone C. Andrade Bianch 

- Chefe de Divisão de Farmácia, contato (63) 3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br, ou 
almoxarifado.saudegpi@gmail.com,  observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de 
Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no 
Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 
  

10.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas 
pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

 
10.3. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do Fundo Municipal de Saúde, não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes, salvo quanto a estes, se 
decorrente de ação ou omissão funcional, conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93, apurada na forma da legislação 
vigente. 

 
10.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser 

invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  
10.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial 

e anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
11.1. Do(S) Fornecedor(ES) Beneficiário(S) Da ARP 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de Referência, bem 

como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, 
no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo observadas as exigências e informações do servidor 
municipal responsável, sem nenhum custo oneroso para esta Administração em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), 

entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros 
encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

d) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte; 
e) Trocar, reparar/corrigir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, às suas expensas os materiais caso venham a ser 

recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação 
das sanções cabíveis, bem como se forem verificados vícios ou incorreções resultantes de fabricação ou 
fornecimento do objeto. 

f) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado 
de conservação e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações 
deste Termo e/ou na nota de empenho. 

g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame. 
i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido. 
j)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao 

Órgão Gerenciador/Órgão não Participante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou propostos. 

k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, 
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
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l) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 
considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP. 

m) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, 
qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das 
providências cabíveis e necessárias. 

n) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do 
material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da 
entrega por parte do fornecedor. 

o) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou 
venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução; 

p) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser 
firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão 
Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 

 
11.2. Do Órgão Gerenciador da ARP 
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços; 
b) Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.  
c) Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e 

solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos 
sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados. 

d) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;  
e) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento 

desta ARP; 
g) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços; 
i) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
j) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
k) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
l) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os 

registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando 
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 
as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

n) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, na 
hipótese de não haver êxito nas negociações.  

o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório;  
q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 

ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 

r) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 
de sua responsabilidade; 

s) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 
impedimento legal para o ato; 

t) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou contratação 
observado o prazo de vigência da ata; 

u) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 
fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP; 

v) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º do art. 22 do 
Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão não participante, para 
que este efetive a aquisição ou a contratação. 

 

11.2.1.  O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso assumido, poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não 
puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 
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11.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s)  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer 

uso da ata de registro de preços;  
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento 

dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro 

o prazo de vigência da ata; 
d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Órgão Gerenciador; 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento 

desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços; 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 

impedimento legal para o ato. 
 

12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
12.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer Órgão ou entidade da Administração no 

âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e 
anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 

12.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro 
de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

 

12.3. Poderá (ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes.  

 

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo 
de Referência (Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes.  

 
12.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 
independente do número de Órgãos que aderirem. 

 

12.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  

 

12.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das 
obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

 
13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
13.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos das previsões de dotações orçamentárias 

afetas ao Órgão Gerenciador, e aos Órgãos não Participantes no que couber. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 

devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° 
da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  
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I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o 
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à 

Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua 
aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir 

dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 
sobre o valor total ARP/Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze 
por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;  
d)  Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% 

(quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não 

aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
 
III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:  
          A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 

10.5250/02. Sua aplicação se dará no seguinte caso: 
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser 

fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o 
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f)    Falhar ou fraudar na execução da ARP; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para 
tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
14.1.1. Para os fins do item 14.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 

8.666/93. 
 
14.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 

caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
14.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 14.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 

defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 
14.3.1.  As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a notificação e o transcurso do prazo estabelecido 

para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento 
e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial 
restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 
espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
14.4.  A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao 

contraditório. 
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14.5.  As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 14.1 são da competência do Órgão Gestor e Órgãos Não 
participantes, conforme o caso. 

 
14.6.  A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, 

facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela 
autoridade que a aplicou. 

                      
15. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS         
15.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos bens registrados. 

 
15.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas 

na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos 
art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
15.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço 

vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, 
compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
15.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual 

apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
15.5. Independentemente do que trata o subitem 15.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados 

no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo 
que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
15.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre 

os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço 
oficialmente tabelado por órgão competente. 

 
15.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
15.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  
 
15.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 
  
15.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 

2002. 
 

15.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão 
Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
15.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  
 
15.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência 

com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
15.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na 

imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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16. DA JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DE GRUPOS        
16.1. O critério de julgamento é o Menor preço por item, a determinação de agrupamento dos itens que compõem este termo 

de referência ocorre somente pelo fato dos itens possuírem semelhança entre si.  A realização da separação em grupos dos 
itens que integram uma mesma categoria busca a eficiência do procedimento em vários aspectos práticos, como exemplo a 
busca de orçamentos, a separação permite uma melhor organização e como consequência agilidade. 

 
17. DA JUSTIFICATIVA AO NÃO ATENDIMENTO À RESERVA DE COTAS 
17.1. Justifica-se a não aplicação do tratamento diferenciado que tratam os artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006 

alterada pela Lei Complementar 147/2014, aparado no disposto no art. 49, III da Lei Complementar nº123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº147/2014, bem como na Resolução TCE/TO nº181/2015-Pleno, para a pretendida aquisição de 
móveis, materiais e equipamentos hospitalares, não havendo vantajosidade, para a Administração prever nesta 
licitação, os tratamentos diferenciados da norma, referente à Reserva de Cotas, a mesma será voltada para Itens Exclusivos 
para ME, MEI e EPP e itens para Ampla Concorrência, onde a Administração busca preservar a sua funcionalidade, 
identidade e padronização, nos termos do art. 49, III, da Lei Complementar 123/2006, presume-se a ampliação da disputa, 
a busca pela a proposta mais vantajosa para Administração. 

18.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
18.1. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes não estão obrigados a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto 

adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência 
são estimativas de consumo. 

 
18.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão 

advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do 
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
 
 
                         Joyce Brito Ribeiro 
     Coord. de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
                   SECAD Fone (63) 3311-4309 

                                                                                               
         Gurupi-TO, 07 de junho de 2017. 

Aprovo o presente Termo de Referência; 
 
 
 

Vânio Rodrigues de Souza 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Decreto nº 0895 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
 

ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP  
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 
 

Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 
residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxx), e-mail: _________________________________ a participar do procedimento licitatório 
referente ao Pregão Presencial nº 040/2017-SRP, na qualidade de REPRESENTANTE da empresa 
(RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, 
nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx. 

 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a 
esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar 
todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de recursos 
administrativos. Bem como assinar o Instrumento Contratual a ser firmado (este último poder 
incluir a critério da licitante). 

 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) representante 
ora nomeado (a). 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DE ENVELOPE) em papel timbrado 
da empresa licitante. 
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 

 ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 

Prezado Senhor, 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 

completo], inscrita no CNPJ  sob  o  nº  [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx],  neste  ato  
representada  pelo  [cargo]  [nome  do  representante  legal], portador da Carteira de 
Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx),  

 
DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão 

Presencial nº 040/2017- SRP e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 
Artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 
Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às 

condições contidas no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL retro mencionado, bem como 
verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas 
informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 

 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 
 
 
 

DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial nº 040/2017-
SRP , na qualidade de proponente que: 

 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições 
dos materiais caso se façam necessárias;  
 

Comprometemo-nos a manter durante a execução da Ata de Registro de Preços e/ou 
Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 
objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 

 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, 
bem como, ao Edital do Pregão Presencial nº 040/2017-SRP. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 

Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DO ENVELOPE) em papel timbrado da empresa licitante. 
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Anexo 5 - Pregão Presencial nº 040/2017-SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
ANEXO V  

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, 
gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77.405-070, Caixa Postal 
410, Gurupi – TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 
Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador 
o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, 
Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx),  

 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial 

estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 
05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Pregão Presencial-SRP e participação do 
referido certame; 

 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 
 

(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 
14.12.2006. 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal 
n°123, de 14.12.2006. 

(  ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 

 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de 
eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso 
seja declarada vencedora do certame.  
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Cidade-Estado, _____ de _________________de   2017. 

 

  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado pela empresa no 
Credenciamento das licitantes (FORA DO ENVELOPE). 
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Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 
 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 
 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição Estadual nº 

_____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ e do 

CPF nº_______________________, DECLARA,  para fins de participação do Pregão Presencial nº 

040/2017 – SRP, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno 

de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

determina a Constituição Federal. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
- Este documento é meramente exemplificativo devendo (ESTAR NO ENVVELOPE Nº 02) e ser apresentado 
em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 

 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________ Inscrição 

Estadual nº _______________________, com sede na ________________________, por intermédio do seu 

representante o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro 

Geral nº _________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e domiciliado na __________________, 

Cidade-UF,  

 

DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 040/2017-SRP, não 

existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito 

de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Gurupi ou de qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, 

Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar qualquer 

ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços desta 

licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições 

de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.  

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (NO ENVELOPE Nº 02), em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 
77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP 
 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 
 
 

DADOS DA EMPRESA: 
Da empresa: 
Razão Social completa: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº: 
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO________________________ 

 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  
  
 
Prezada Senhora, 
 

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Preço para Futura, Eventual e 
Parcelada aquisição de móveis, materiais e equipamentos hospitalares, em conformidade com 
as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2899/2017, oriundo do Fundo Municipal de 
Saúde, e no Edital do Pregão Presencial nº 040/2017-SRP e seus Anexos. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 – SRP, bem como verificamos todas as 
especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos 
que dele fazem parte.  
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Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, 
contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, 
montagem, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o 
fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões 
existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total. 

 
Declaramos ainda, que estamos cientes com as descrições dos itens a serem 

licitados, relatados no Termo de Referência Anexo I, do Edital. 

 
 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: _________________ (________________________________________) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 
 
DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DA 

GARANTIA DO OBJETO: conforme exigido no item 6 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente 

da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à Fornecedora. 

 
 
 
 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 

 
Obs.: Este modelo é meramente exemplificativo para a apresentação (NO ENVELOPE Nº 01) de proposta, não 
devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do presente formulário. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. UNID. MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
 

ANEXO IX - MINUTA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2017 

 
 
 

Processo Licitatório nº 2899/2017 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 040/2017 – SRP  
Tipo: Menor Preço Por Item 

Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 
equipamentos hospitalares. 

 
 

Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2017, as partes a seguir elencadas, com integral observância 
das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório 
do e seus anexos, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, 
especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), 
aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão Presencial Nº 040/2017-SRP, realizado em ______/_____/2017, 
conforme as cláusulas e condições conforme segue: 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
 O MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica de direito público 

interno, por intermédio do SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, inscrito no CNPJ nº11. 336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, nº 1345, centro, Gurupi-TO, 
CEP: 77.405-070, neste ato representada por seu Secretário/Gestor nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 0895/2016, de 22/12/2016, Sr. Vânio Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, administrador, portador 
do CPF nº 834.827.411-15, RG nº 244.403, residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, nº 
1238, Centro, CEP 77400-00, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081. 

DETENTORAS/FORNECEDORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, 

telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representado 
pelo [cargo] [nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], 
nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL 
 A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 040/2017-

SRP e Ato de  Ratificação do Órgão Gerenciador, através de seu respectivo Gestor, conforme Termo de 
Homologação de _____/_____/2017, tudo constante no Processo Licitatório nº 2899/2017, do qual passa a 
fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, pelas condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, 
Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

1.1. Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de 
móveis, materiais e equipamentos hospitalares, conforme condições e especificações constantes no Edital, 
Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos. 

 
1.1.1. O objeto visa atender as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial de álcool e drogas (CAPS AD III), Centro de Atenção 
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Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Fisioterapia, conforme especificações constantes 
nesta ARP. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP,  

DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA PUBLICIDADE 
2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas. 

 
2.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do 

art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
2.4. O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, farão parte 

integrante desta ARP, independente de transcrição. 
 
2.5. Da assinatura da ARP 
2.5.1. Após a homologação do resultado do Pregão Presencial nº 040/2017-SRP, a(s) licitante(s) vencedora(s) do 

certame será (ão) convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão 
competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação. 

 
2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes 

do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão 
competente. 

 
2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou 

havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 
 
2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, 
acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
2.5.5. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, 

considera-se firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições aqui estabelecidas. 
 
2.6. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 
2.6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação 

de seu extrato. Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.6.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua 

íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S) 

3.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os 
fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 
62 da Lei nº 8.666/93. 

 
3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para 

assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do 
ato convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se 
em especial as exigências deste capítulo. 

 
3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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3.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a 
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.  

 
CLÁUSULA QUARTA- DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E 

DA GARANTIA DO OBJETO 
 
4.1. Da forma de Aquisição do Objeto 
4.1.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, após a assinatura e 

publicação da Ata de Registro de Preços, através da requisição/solicitação de compras devidamente assinada, 
com identificação do respectivo servidor público municipal competente. 

 
4.1.1.2. Os estimativos relacionados na ARP não gera qualquer tipo de obrigação à contratante, podendo o 

Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente. 
 
4.2. Do Prazo de Entrega do Objeto 
4.2.1. Os objetos deverão ser entregues parceladamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir do pedido de compra emitido pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde. 
 

4.3. Do Local da Entrega do Objeto e do Servidor responsável por seu recebimento 
4.3.1. Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde no seguinte endereço: 

Avenida Guaporé, nº 1796, Centro, telefone (63) 3316-1776 em horário comercial – A/C: da farmacêutica 
Simone C. Andrade. 

 

4.3.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação do objeto fornecido em 
consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento 
em seu verso.  

 

4.3.3. O Fundo Municipal de Saúde designa como responsável pela fiscalização, atesto das notas fiscais, 
recebimento e distribuição dos objetos, a servidora Simone C. Andrade Bianch- Chefe de Divisão de 
Farmácia, contato (63) 3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br. 

 

4.3.4. A Fornecedora/Detentora deverá no tocante ao fornecimento e entrega do objeto desta ARP, OBEDECER 
rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. 

 

4.4. Das Condições de Fornecimento e do Recebimento do Objeto: 
4.4.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Órgão Gerenciador, após a assinatura e publicação da 

Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação devidamente assinada, com a identificação do 
respectivo servidor público municipal competente. 

 

4.4.2. O material solicitado deverá ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
recebimento do empenho, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, 
devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente. 

 

4.4.2.1. O material solicitado deverá ser fornecido em embalagem original, intacta, contendo todas as 
informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins. 

 

4.4.3.1. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos 
em consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o 
recebimento em seu verso. 

 

4.4.3.2. O objeto será recebido: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta apresentada; 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos 

e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento 
provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Gerenciador. 

 

4.4.3.3. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, o Órgão Gerenciador poderá:  
 

4.4.3.3.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material fornecido, rejeitá-lo, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

mailto:simonec.andrade@yahoo.com.br
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4.4.3.3.2. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão 
Gerenciador dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
registrado. 

 
4.4.4. Independentemente da aceitação, a Fornecedora garantirá a qualidade do material fornecido, obrigando-

se a repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em desacordo ao 
apresentado na proposta. 

 
4.4.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente 

atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 
 
4.4.6. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 

desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão 
de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 
4.4.7. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos Equipamentos e Mobiliários, podendo em 
caso de inobservância destas condições o Fundo Municipal de Saúde poderá tomar toda e qualquer decisão, 
inclusive cancelamento e aplicação de sanções. 

 

4.4.8. Não serão aceitos equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 
comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e crime, 
previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 
4.5. Da Garantia e Assistência Técnica  
4.5.1. A Fornecedora deverá oferecer para os objetos garantia conforme o Código de Defesa do Consumidor ou 

outra superior que o fabricante ofereça a contar da data de emissão da nota fiscal, sendo a instalação, 
fornecimento das instruções de uso, e assistência técnica dentro do prazo de cobertura de responsabilidade 
da Fornecedora/Fabricante. 

 
4.5.2. A garantia inclui a assistência técnica, se for o caso, com atendimento no prazo máximo de até 10 (dez) 

dias, com substituição de peças e dos objetos defeituosos, sem ônus adicional, a contar da comunicação do 
fato, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde. Neste caso, as novas unidades empregadas na 
substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das 
substituídas. 

 
4.5.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, 

compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta 
a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito 
decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelos servidores da Contratante.  

 
CLÁUSULA QUINTA  -  DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS,  DOS PREÇOS 

REGISTRADOS E DA(S) RESPECITIVA(S) FORNECEDORA(S) 
5.1. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços, são estimativas de consumo, não obrigando o 

Órgão Gestor à aquisição de sua totalidade. 

 
5.2. Os objetos que forem de aço, bem como todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 

solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, 
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  

 

5.3. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e a Garantia 
contra defeitos de fabricação.  

 
5.4. No momento da entrega dos objetos supracitados deverão vir acompanhados, quando for o caso, dos 

documentos conforme abaixo: 
a) Manual de montagem e instalação (se o item for necessário montar e/ou instalar);  
b) Certificado de Garantia e  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. UNID. MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 
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c) Certificado de Assistência Técnica (se o item for necessário montar e/ou instalar).  
 
5.4.1. O Fabricante deverá apresentar laudo específico para cada modelo de móvel e equipamento, identificando 

a marca, modelo, medidas, material utilizado e item ao que corresponde. 
 
5.4.1.2. Deverão ser observadas as Normas Brasileiras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as 

normas internacionais aplicáveis e os regulamentos legais instituídos pela ANVISA Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária 

 
5.4.2. Todos os produtos deverão incluir os acessórios necessários (se for possuírem), para seu correto 

funcionamento, em atendimento à correta prestação dos serviços assistenciais à saúde. 
 
5.5. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de registrar os preços e 

quantitativos em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência da classificação de ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, tem-se formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de 
exclusão do primeiro colocado da ARP, nas hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
CLÁUSULA SEXTA  -  DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) 
dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

   
6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

 
6.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

 
6.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 

deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão 
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e 
autorizado para tal. 

 
6.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT. 

 
6.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

7.1.  As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos das previsões de dotações 
orçamentárias afetas ao Órgão Gerenciador, e aos Órgãos não Participantes no que couber. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
8.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como 
observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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8.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio 
do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais 
de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o 
mesmo efeito. 

 
8.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
8.5. Independentemente do que trata o subitem 8.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços 

praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para 
adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a 
partir da publicação do referido ato. 

 
8.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média 

aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta 
cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente. 

 
8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
8.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro 
procedimento licitatório.  

 

8.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  
 

8.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 
 

8.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do 
Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
8.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas 
seguintes hipóteses: 

a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
8.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de 
Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
8.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

 
CLÁUSULA NONA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
9.1.1.  Do(S) Fornecedor(ES) Beneficiário(S) Da ARP 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados nesta ARP, bem como, na 

proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no 
local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo observadas as exigências e informações do servidor 
municipal responsável, sem nenhum custo oneroso para esta Administração em relação ao fornecimento do 
objeto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte 

(fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

d) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte; 
e) Trocar, reparar/corrigir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, às suas expensas os materiais caso venham a ser 

recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da 
aplicação das sanções cabíveis, bem como se forem verificados vícios ou incorreções resultantes de fabricação 
ou fornecimento do objeto. 

f) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações desta ARP e/ou na nota de empenho. 

g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame. 
i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu 
pedido. 

j)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente 
causado ao Órgão Gerenciador/Órgão não Participante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa 
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos. 

k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

l) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 
considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP. 

m) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo 
constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para 
adoção das providências cabíveis e necessárias. 

n) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do 
material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte do fornecedor. 

o) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam 
ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução; 

p) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a 
ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com 
o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 

 
9.1.2. Do Órgão Gerenciador da ARP 
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços; 
b) Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.  
c) Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e 

solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar 
defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados. 

d) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;  
e) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta ARP; 
g) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
i) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
j) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
k) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
l) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os 

registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando 
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

n) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, 
na hipótese de não haver êxito nas negociações.  

o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório;  

q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; 

r) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

s) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 
haja impedimento legal para o ato; 

t) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou 
contratação observado o prazo de vigência da ata; 

u) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 
fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP; 

v) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º do 
art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão não 
participante, para que este efetive a aquisição ou a contratação. 

 

9.1.2.1.  O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e 
sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo 
fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 
 

9.1.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s)  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços;  
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 

c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, 
dentro o prazo de vigência da ata; 

d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 

haja impedimento legal para o ato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DOS ENCARGOS 
10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na 

proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições 
sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, 
transporte e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito 

municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e 
anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
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Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão.  

 
11.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador. 

 
11.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela 
geral do Termo de Referência (Anexo I) do Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o 
Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.  

 
11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador 
e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 

  
11.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  
 
11.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) 

das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 

12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as 
sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme 
disposto:  

 
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre 

o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais 
elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo 

financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções 
previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação 
assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da 
proposta; 

 
III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, 
conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará no seguinte caso: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 
10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza 
e a gravidade da falta cometida. 
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IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de 
acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da ARP; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
12.1.1. Para os fins do item 12.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 

97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 
12.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, 

facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 
8.666/93.  

 
12.3.1.  As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do 

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de 
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. 
Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
 
12.4.  A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla 

defesa e ao contraditório. 
 
12.5.  As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 12.1 são da competência do Órgão Gestor e Órgãos 

Não participantes, conforme o caso. 
 
12.6.  A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente 
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuado pela a servidora Simone C. Andrade 
Bianch - Chefe de Divisão de Farmácia, contato (63) 3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br, 
ou almoxarifado.saudegpi@gmail.com,  observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no 
Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e 
as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 
13.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 
 
13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
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13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser 
invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  

 

13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial 
e anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessão, 
aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem 
da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 
3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na hipótese 

do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do 
Decreto nº 7.8.92/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da 
ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
14.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item anterior será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo 
Decreto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

15.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 040/2017-SRP, a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar deste certame e Cadastro de Reserva de Fornecedores – Anexo a esta ARP, 
se houver. 

 
15.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela 

Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais.  

 
15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da 

Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.4. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 

testemunhas, para que produza os efeitos legais. 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2017. 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Vânio Rodrigues de Souza 
Órgão Gerenciador 

 

 
RAZÃO SOCIAL 

                               Detentora/Fornecedora 

Testemunhas: 
 
1_________________________________________________________________________________ CPF______________________________________
  
 
2_________________________________________________________________________________ CPF______________________________________ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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Anexo 10 - Pregão Presencial nº 040/2017-SRP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Administrativo nº 2899/2017 

 
ANEXO X 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017-SRP 
Objeto: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de móveis, materiais e 

equipamentos hospitalares. 
 

 
A empresa [NOME DA EMPRESA], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), 

endereço completo, inscrita no  CNPJ  sob  o  nº  [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: 
_____________________________,  neste  ato  representada  pelo Sr.  [NOME  DO  REPRESENTANTE  
LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e 
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxxx-
xxxx, e-mail: _____________________________; 

 
  DECLARA para os devidos fins que nesta data, adquiriu junto ao site da Prefeitura 

Municipal de Gurupi-TO o Edital e respectivos anexos referente à Licitação Pública acima 
identificada, bem como outras informações pertinentes ao objeto e as contidas no Processo 
Licitatório. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente termo para que surta seus legais efeitos, bem como 

para que se necessário for, seja a empresa informada de quaisquer eventualidades que possam vir a 
ocorrer acerca do certame. 

 
 

______________________, ____ de _________ de 2017. 
 

     
 

______________________________________________________________________ 
                                        (Assinatura do representante e carimbo do CNPJ da empresa) 

 
 

 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

 
Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este formulário/recibo, devidamente 
preenchido para o Departamento de Licitações, através do telefone: (63)3301-4308 ou via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br  
A não remessa do recibo exime a Pregoeira, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 
CNPJ/CPF:                                                                   INSCRIAÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO:  
  
TELEFONE:  
E-MAIL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br

