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PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 12/2021 (Processo Administrativo n.º200/7569/2020). 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n. 9.642/2005, de 31 de agosto de 

2005, do Decreto Municipal nº 11.117/2012, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

suas atualizações, a Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal 2.849/2011, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DATA: 11/05/2021 

HORÁRIO: 10 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

EMAIL: comissaocppsaude@gmail.com 

 

1. DO OBJETO  

1.1 1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO, BANCO 

DE SANGUE/AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRO CIRÚRGICO, EQUIPAMENTO 

MÉDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPIA, MATERIAL PERMANENTE/MOBILIÁRIO 

HOSPITALAR, MOBILIÁRIO COMUM E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, 

INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO COUBER, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, 

conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo II (Relação dos Itens 

da Licitação). 

1.2 O objeto da licitação deverá ter Assistência Técnica Autorizada na cidade de Niterói ou cidades 

limítrofes num raio de até 50 km. 

1.3 O objeto da licitação deverá ter garantia Mínima de 12 (doze) meses para o equipamento. 

1.4 O objeto da licitação deverá atender os padrões ABNT/INMETRO. 

1.5 Os itens fabricados no exterior deverão trazer todas as informações (embalagens e todo material 

impresso) em Língua Portuguesa. 

1.6 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.7 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

FONTE: 0.0.207 

PROGRAMA DE TRABALHO:  2543.10.302.0133.3051  

NATRUREZA DA DESPESA: 4490.52.00 

   

3 DO CREDENCIAMENTO  
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil..  

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão.  

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

3.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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    3.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

   4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

    4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

    4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

    4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

    4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

    4.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

    4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

    4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

    4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

          4.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

          4.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte. 

    4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

    4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

    4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

    4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição;  

    4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

    4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

    4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

5  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 
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5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

5.5  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

5.8  As licitantes deverão apresentar o catálogo do produto, em português ou com tradução do texto para a 

língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto 

ofertado. 

 

6  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

    6.1.1 Valor unitário e total do item; 

    6.1.2 Marca; 

    6.1.3 Fabricante;  

    6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

    6.6.1  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 125, inciso 

VIII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

 7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

    7.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

    7.2.2  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

    7.2.3   A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

    7.5.1  O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.8  O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 %, considerando 

que as disputas são pelo valor unitário de cada item. 

7.9  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.11  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

7.12  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.13  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015 e pela Lei Municipal  nº 

2849, de 2011. 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

    7.26.1 no país; 

    7.26.2 por empresas brasileiras;  

    7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

    7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

ou os lances empatados.  

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

    7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

    7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

     

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

    8.3.1  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

    8.6.1  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

    8.6.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

    8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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    8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

 

9   DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até 

o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de, 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8 Habilitação jurídica:  

9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização; 

9.8.7 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 9.9.       Regularidade fiscal e trabalhista: 

 9.9.1  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

 9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

9.9.3  prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5   prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7  caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.9.8  Prova de regularidade com a fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou 

positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria municipal de fazenda ou se for o caso, certidão 

comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal. 

     9.9.8.1 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a 

Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; 

e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói. 

     9.9.8.2 No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói 

não ser fornecida do modo como requerido no item anterior , poderá o licitante declarar, facultativamente, 

sob as penas do artigo 86 da Lei 8.666/1993, que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de 

Niterói. 

9.9.9  caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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9.10   Qualificação  Econômico-Financeira. 

 9.10.1 certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1  No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.10.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.10.2.4  Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.10.4  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 

riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio 

líquido mínimo  de 10% (dez) por cento  do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.11 Qualificação Técnica   
    9.11.1 Para fins da comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

I- Apresentação de atestado de capacidade técnica, em papel timbrado do emitente, em original ou cópia 

autenticada, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que já forneceu 

material semelhante com o objeto desta licitação, cumprindo todas as obrigações referentes. 

II- Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, quando couber.  

9.12  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

    9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15  A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18  Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
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45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

    9.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.20  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

    10.1.1  ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 

ou seu representante legal. 

    10.1.2  conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

    10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

    10.3.1  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11 DOS RECURSOS  
11.1  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

    11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

    11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

    11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
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    12.1.1  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

    12.1.2  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

    12.2.1  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

    12.2.2  A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

    14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento.  

    14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

    14.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

    14.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

    14.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses. 

14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 

19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

    14.5.1  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 

não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 

contratação. 

    14.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
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analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou 

a ata de registro de preços. 

15 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 O prazo de entrega dos itens descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto,  deverá ser no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da Nota de 

Empenho. 

15.2 A entrega dos itens desta licitação deverá em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h, nos 

endereços pertencentes a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, a serem realizadas nos locais descritos 

na coluna referente á Local Entrega do item 3 do Anexo I – Termo de Referência.  

15.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 2 (dois) 

membros por unidade, conforme o ato de nomeação, que estão descritos a seguir:  

 

VIPAHE: 

HOF: Celia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9  

 Jaqueline da Conceição Barcellos, Cargo: Administradora, Matrícula nº. 435.508-7. 

HMCT: Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula: 437.097-9 

Wladimir Simões de Oliveira, Cargo:Administrador, Matrícula nº 436265-0 

MMARVF- Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 436.446-9 

João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula: 437.508-5 

 

VIPACAF: 

Maria Aparecida Gonçalves, Cargo: Deptº Administrativo e Análise de dados, Matrícula: 229008-8 

Marcelo Marsico Leal, Cargo:Farmacêutico, Matrícula: 436856   
 

15.4 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados a Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, via fax 

pelo número (21) 2613-3779.   

15.5 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma 

a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte. 

15.6 Os recebimentos, provisório e definitivo, serão realizados na forma do art. 73, inciso II da Lei nº. 

8.666/93 e respectivas alterações, conforme a seguir:     

a) Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no 

ato da entrega dos itens  

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as 

especificações correspondentes ao Termo de Referencia deste Edital, com a consequente 

aceitação e/ou recusa. 

15.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

16.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no Edital e no 

Termo de Referência; 

16.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do contrato; 

16.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

16.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no Edital; 

16.5 Comunicar à CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no produto fornecido, para que seja substituído; 

16.6 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA execute o fornecimento do objeto, 

permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências. Esses profissionais 

ficarão sujeitos a todas as Normas internas da CONTRATANTE, principalmente as de segurança, 

inclusive aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências. 

16.7 Acompanhar, verificar e fiscalizar a entrega do material, para assegurar a fiel observância do prazo 

de entrega, bem como das especificações constantes dos produtos deste Edital. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na qual 

constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência, na presença de servidor devidamente 

autorizado; 

17.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no 

valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das 

mercadorias; 

17.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

17.4  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular 

ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;  

17.5 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE 

ou terceiros. 

17.6 Entregar o objeto com nota fiscal que identifique a nota de empenho a que se refere. 

17.7 Fornecer equipamento novo e sem uso.  

17.8 Durante o período de garantia, qual seja, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo, 

substituir as peças e prestar os serviços que se façam necessários, sem ônus à CONTRATANTE. 

17.9 Responsabilizar-se, sem ônus à CONTRATANTE, pela montagem, instalação, treinamento dos 

funcionários para o uso dos itens, e assistência técnica para o perfeito funcionamento do objeto da 

licitação, até o término do prazo de garantia a que se refere o subitem anterior. 

17.10  Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos e não satisfeitas as condições estabelecidas, deverá a 

CONTRATADA substituir o equipamento ofertado por outro novo com as mesmas características, em 

perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

17.11 Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de 

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do equipamento, sempre novos 

e de primeiro uso, não podendo ser recondicionados. 

17.12 Prestar esclarecimentos à Fundação Municipal de Saúde sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam independentemente de solicitação. 

17.13 Adotar todos os critérios de segurança para seus empregados quando da entrega do material. 

17.14 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

17.15 Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato. 

 

18 DO PAGAMENTO 

18.1   O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou de modo 

parcelado, mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição 

financeira contratada pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI,  contado do primeiro 

dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento 

definitivo.  

18.1.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da 

instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a 

impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada 

pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento 

poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais 

ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

18.2 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não 

podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e 

atestada(s) pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE na pessoa do funcionário responsável, desde 

que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora. 

18.3 Ficam excluídos da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal eletrônica Inteligência – Nfel, os 

seguintes contribuintes:  

a) contribuintes profissionais autônomos que tenham o recolhimento da ISSQN efetuado através de 

tributação fixa;  

b) contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples nacional qualificados como 

Microempreendedor Individual – MEI, quando prestarem serviços para pessoas físicas.  

c) bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo BACEN. 

18.4  A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal devidamente atestada, com vistas ao 

pagamento, para o Departamento Administrativo – Setor de Contratos, localizado na Rua Visconde de 



PROC200/7569/2020 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

13 

 

Sepetiba, nº 987, 8º andar, Centro, Niterói/RJ, em nome do Fundo Municipal de Saúde de Niterói, inscrito 

no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, até __ dias/horas após a entrega de cada parcela.”  

18.5  A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada po 02 (dois) servidores, que não o 

ordenador da despesa, comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço.” 

18.6  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.7 A(s) NFeI(s)/Fatura deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência 

impossibilitará a apropriação e o pagamento.  

18.8 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) de acordo com o empenho gerado no ato da 

contratação. 

18.9  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura os valores 

e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 

da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 

18.10 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no 

desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, a Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

18.11 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções 

Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 

18.12 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da 

respectiva representação. 

18.13 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice de Preços ao 

Consumidor - IPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 

inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

 

19 DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

19.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 7.705.785,72 (sete 

milhões, setecentos e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) conforme os 

valores constantes no ANEXO II – RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO, deste edital.  

19.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói a utilizá-lo integralmente.  

 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES. 

20.1  O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e 

terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.    

    20.1.1 As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste 

item são assim consideradas:  

I- retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento 

da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa 

de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;  

II– não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, 

quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada 

a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua 

elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;  

III– falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo 

contratado;  

IV– Fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, 

induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e  

V– comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do 

certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, 

ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação 
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falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha 

emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.   

20.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) 

de acordo com a gravidade da infração:   

a) advertência;  

b) multa administrativa;   

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública;  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  

e)  descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida.   

    20.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida 

também deverão ser consideradas para a sua fixação.   

20.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.   

    20.4.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 20.2, serão impostas pelo Ordenador 

de Despesa.  

    20.4.2 A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Município de Niterói prevista na alínea c, do item 20.2, será imposta pelo Ordenador de 

Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Municipal da Pasta a que a Entidade se 

encontra vinculada.  

   20.4.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 20.2, é de competência exclusiva do 

Secretário Municipal da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.   

20.5 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 20.2:   

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com 

a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;   

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das 

infrações cometidas;   

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.  

20.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, prevista na alínea c, do item 20.2:   

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;  

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com 

multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.    

20.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea 

d, do item 20.2, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja 

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

sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.  

    20.7.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   

20.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor 

do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código 

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da 

aplicação das sanções administrativas.  

20.9 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 20.2, e no item 20.8, aplicadas cumulativamente 

ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente.    

20.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido 

o contraditório e a defesa prévia.  

20.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração 

cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a 

penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.  

20.11.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  

    20.11.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.   
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          20.11.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de 

aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 20.2, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso 

da alínea d, do item 20.2.  

    20.11.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 

respectivos fundamentos jurídicos.   

20.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela 

Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 

e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a 

aplicação das demais sanções administrativas.   

20.13 As penalidades previstas no item 20.2 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao 

adjudicatário.   

    20.13.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com a sanção de suspensão 

temporária da participação em licitação e impedimento de contratar pela União, os Estados e os 

Municípios capitais de Estado ou com Produto Interno Bruto – PIB - igual ou maior do que Niterói, 

conforme listagem divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficarão 

impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Niterói enquanto perdurarem os 

efeitos da respectiva penalidade.  

    20.13.2 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com a sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município 

de Niterói enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.  

20.14 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de 

Fornecedores da Secretaria de Administração.  

    20.14.1 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de 

Niterói, gerido pela Secretaria Municipal de Administração, com a respectiva remessa do extrato de 

publicação no veículo de publicação dos atos oficiais do Município do ato de aplicação das penalidades 

citadas nas alíneas c e d do Parágrafo Primeiro, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos 

seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública de Niterói.  

20.15. Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5º da Lei 

12.846/13, por meio de decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da 

aplicação da multa. 

20.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comissaocppsaude@gmail.com 

ou por petição dirigida ou protocolada na Fundação Municipal de Saúde, situada à Rua Visconde de 

Sepetiba, 987, 8º andar – departamento de licitação. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.33                  

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

mailto:comissaocppsaude@gmail.com
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no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 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 na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comissaocppsaude@gmail.com, e 

também poderá ser obtido na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar, setor de licitação, em dias úteis, 

no horário das 10 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

    22.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;  

    22.12.2 ANEXO II – Relações de itens da Licitação;  

    22.12.3 ANEXO III– Termo de Contrato.  

 

 Niterói,       de          2020.  

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE/AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRO 

CIRÚRGICO, EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPIA, MATERIAL 

PERMANENTE/MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MOBILIÁRIO COMUM E EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO COUBER, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, conforme as 

especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo II (Relação de Itens da Licitação). 

1.2 Os equipamentos deverão ter Assistência Técnica Autorizada na cidade de Niterói ou cidades limítrofes, num raio de até 

50km. 

1.3 Garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento. 

1.4 O produto fabricado no exterior deverá trazer todas as informações em suas embalagens e todo material impresso deve estar 

escrito em língua portuguesa. 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A aquisição dos itens descritos foi definida de forma unificada para agilizar os procedimentos licitatórios, pois se tratam de 

vários processos oriundos de emendas parlamentares do ano de 2013, sendo a utilização desses recursos reautorizados pela 

Portaria 163 de 30 de janeiro de 2020. 

3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO 

 

ITEM 
CATEGORIA 

MATERIAL (Especificação Técnica) UNID 
QUAN

T 

LOCAL        

ENTREGA 

01 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO 

AGITADOR DE PLAQUETAS: 
Características Técnicas; 08 Bandejas 

deslizantes, perfuradas, construídas em aço 

inoxidável, de fácil limpeza e desinfecção; 

puxadores de nylon; acesso individual, 

permitindo o manuseio de uma bandeja sem 

interromper o movimento das plaquetas em 

outras bandejas; contém trava de segurança stop, 

impedindo a queda da bandeja; - Permite 

adequada circulação de ar; - Capacidade máxima 

de até 48 bolsas de plaquetas; - Velocidade 

constante de 70 movimentos por minuto; - 

Bivolt manualmente selecionável (127 V ou 220 

V); - Alarme áudio visual de falta de 

movimento; - Grades laterais e base construídas 

em aço blindado com tratamento antiferruginoso 

e pintura epóxi. - Motor de alto desempenho, 

durabilidade e baixo ruído. - Amplitude do 

movimento de aproximadamente 38 mm ± 2. - 

Dimensões externas do equipamento: 44 x 42 x 

48 cm. - Peso do equipamento: 38 kg - Garantia: 

12 meses contra defeitos de fabricação; - NCM: 

8479.82.10. 

Com Assistência Técnica.  

UNID. 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

HMCT – 

HOSPITAL 

MUNICIPAL 

CARLOS 

TORTELLY 

02 

 

 

 

LABORATÓRIO 

HEMORREDE - BALANÇA PARA 

LABORATÓRIO: Balança Analítica, 220g ¿ 

0,1mg. Controle totalmente digital. 

Especificações técnicas: Diâmetro do prato: 80 

mm; Capacidade máxima: 220g; Legibilidade: 

0,1 mg; Repetibilidade: 0,1 mg; Linearidade: 

±0,2 mg; Calibração: com peso externo; 

Coeficiente de sensibilidade à temperatura: ± 

2ppm/ºC (10 ~ 30 ºC); Unidades de pesagem: g, 

mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, 

m, b, t, o, d (sólido, líquido). Bivolt.   

UNID. 

 

 

02 

 

 

ALCEN – 
ALMOXARIFADO  

CENTRAL 
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Com Assistência Técnica. 

03 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE SANGUE 

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 

HEMODERIVADOS /IMUNO/ 

TERMOLÁBEIS: Geladeira para banco de 

sangue, especifica para armazenagem de bolsas 

de sangue com 300ml, porta de vidro não 

embaçante, com câmara interna e gavetas em 

aço inoxidável, temperatura ajustada em 2° - 4ºc 

medido na solução com variação de + ou ¿ 2ºc, 

sistema de refrigeração hermético a ar forçado, 

circulação interna a ar forçado por ventilador, 

com degelo automático e contínuo, com sistema 

de drenagem e gaveta para água degelada para 

fora do gabinete. Gabinete externo em aço 

carbono com pintura esmaltada na cor branca. 

Painel de controle com termômetro de alta 

precisão, alarme audiovisual de máxima e 

mínima configurável de temperatura, sinalizador 

de refrigeração e de entrada de energia no 

aparelho, registrador gráfico de temperatura para 

pelo menos 7 dias, com funcionamento a bateria. 

Capacidade mínima de 50 bolsas de 300ml, com 

pintura esmaltada na cor branca. Painel de 

controle de termômetro de alta precisão alarme 

audiovisual de máxima e mínimo configurável 

de temperatura, sinalizador de refrigeração e 

entrada de ar no aparelho, registrador gráfico de 

temperatura para pelo menos 7 dias com 

funcionamento a bateria; 110 V, 50/60 hz.   

Com Assistência Técnica. 

UNID 

  

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCEN – 
ALMOXARIFADO  

CENTRAL 

04 

 

 

 

 

BANCO DE SANGUE 

SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA 

DE SANGUE: Características mínimas: - 

seladora dielétrica para tubo de PVC de bolsa de 

sangue, - selagem automática, - sistema de 

mandíbula fixa junto ao gabinete, - capa 

(proteção) do cabeçote de selagem removível 

para limpeza, - sistema de ajuste automático da 

espessura de solda independente do diâmetro do 

tubo, - após o processo de selagem, as duas 

porções do tubo devem ser facilmente separadas 

através do selo formado sem que o sangue no 

interior dos tubos extravase, - alça para 

transporte; - carcaça e alça para transporte em 

material metálico de alta resistência; - tensão de 

funcionamento: 127v / 60 Hz.  

Com Assistência Técnica.  

UNID 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

HMCT – 

HOSPITAL 

MUNICIPAL 

CARLOS 

TORTELLY 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARELHO DE ANESTESIA COM 

MONITOR MULTIPARÂMETROS: 
Equipamento microprocessado para atender 

pacientes neonatais, pediátricos, adultos e 

obesos mórbidos. Estrutura em material não 

oxidante; Com prateleira para suporte de 

monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com 

rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com 

travas. Com sistema de autoteste ao ligar o 

equipamento com detecções de erros, falhas de 

funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único 

universal para pacientes adultos a neonatos; 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOF- 

HOSPITAL 

ORÊNCIO DE 

FREITAS (05 

UNID) 

 

MATERNIDADE 
ALZIRA REIS 
(02 UNID) 

 
 

 



PROC200/7569/2020 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

Com possibilidade do uso de sensor de fluxo 

autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e 

pressão com sistema de segurança para proteger 

o paciente de pressão e fluxos inadequados. 

Rotâmetro composto por fluxômetro com 

escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos 

para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), 

podendo ser uma única para ar comprimido ou 

com monitoração digital com entrada para 

oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso 

(N2O). Sistema de segurança para interromper 

automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de 

O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate 

rápido, permitir acoplamento de 02 

vaporizadores e com sistema de segurança para 

o agente selecionado (se ofertado sistema que 

permite o acoplamento para 01 vaporizador, 

deverá ser entregue suporte para acoplar o 

segundo vaporizador). Sistema de circuito 

paciente de rápida montagem e desmontagem 

pelo operador e passível de esterilização; 

Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, 

canister e sistema de entrega de volume, 

autoclaváveis; Canister para armazenagem de 

cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão 

de gases; Válvula APL graduada; Ventilador 

eletrônico microprocessado, com display LCD 

com tela colorida. Modos Ventilatórios 

mínimos: Ventilação manual; Ventilação com 

respiração espontânea sem resistência do 

ventilador; Ventilação controlada a volume e 

ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a 

pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação 

mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

Controles Ventilatórios mínimos: Volume 

corrente; Pressão; Frequência respiratória; 

Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes 

de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; 

Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; 

Falha de energia elétrica. Monitoração numérica 

de pressão de pico, média, peep e gráfica da 

pressão das vias aéreas; Monitoração de 

frequência respiratória, volume corrente, volume 

minuto e fração inspiratória. Monitor 

Multiparâmetro para uso em pacientes neonatais, 

pediátricos a adultos. Pré-configurado com no 

mínimo monitorização de ECG, Respiração, 

Saturação de O2, Pressão não invasiva, 

Temperatura, Capnografia e Pressão invasiva. 

Monitor com display colorido em LCD de no 

mínimo 10 polegadas. Deverá monitorar CO2, 

NO2 e gases anestésicos diretamente no monitor 

ou em módulo a parte. Deve possuir bateria 

interna com autonomia de pelo menos 2 horas. 

Alimentação elétrica bivolts. Deverá 

acompanhar o equipamento, todos os acessórios 

mínimos: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 

tamanho adulto e 01 tamanho infantil, 

autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual 

adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 

 

 

 

 

 

 

08 
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01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 

sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 

5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para 

óxido nitroso e uma para ar comprimido e 

demais acessórios necessários para o perfeito 

funcionamento do equipamento. 

Com Assistência Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

ARCO CIRÚRGICO: Arco com movimento 

vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, 

movimento orbital de no mínimo 120 graus ou 

superior, angulação total de pelo menos 360 

graus ou superior, distância da fonte ao 

intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e 

profundidade de no mínimo 65 cm, espaço livre 

de no mínimo 70cm. Intensificador de imagem 

de, no mínimo, 9 polegadas, com pelo menos 

dois campos de entrada. Dois monitores TFT ou 

LCD de, no mínimo, 18 polegadas ou superior, 

com resolução mínima de 1280x1024 pixels ou 

monitor único TFT ou LCD de no mínimo 25 

polegadas com resolução mínima de 1920 x 

1080 pixels. Central de TV com rotação para 

correção da orientação da imagem. Gerador de 

alta frequência com potência de 2,0 kW ou 

maior, tubo de raio X com anodo estacionário e 

ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual 

ou menor que 0,6mm e o maior igual ou menor a 

1,6mm e colimador. Colimação sem emissões de 

radiação. Capacidade térmica do anodo de, no 

mínimo, 50kHU ou maior. Fluoroscopia com, no 

mínimo, 40 a 120 kV e corrente máxima de 6 

mA ou maior. Modo Radiografia com, no 

mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 13 

mA ou maior. Memória com recurso de retenção 

da última imagem adquirida, armazenamento de, 

no mínimo, 5.000 imagens. Filtro de redução de 

ruído, rotação de imagens sem a necessidade de 

se emitir radiação durante a rotação. Deve 

acompanhar o equipamento: saída USB 

integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 

com no mínimo as modalidades Storage e 

Worklist.  

Arco Cirúrgico, com rendimento de 

radiografia:50 a 110 kV, fluoroscopia:40 a 120 

kV, fluoroscopia continua:50 a 110 kV, com 

espaço livre entre tubo e intensificador de 98 cm 

(distancia foco/filme-sid), com movimentos: 

vertical 36 a 40 cm motorizado, rotacao +/- 

180°, basculamento lateral +/- 10°, orbital maior 

ou igual a 100°, horizon 20 cm, com tubo de 

raios x de anodo giratorio, com capacidade 

termica de aprox. 270.000 hu, c/capacidade de 

refrigeracao de 20.000 hu/min, com foco (s) 

fino: maximo 0,3 mm e foco grosso: maximo 0,6 

mm, C/INTENSIFICADOR DE IMAGEM 

9",C/2 CAMPOS, com monitor para 

fluoroscopia de LCD de 16 a 18", duas unidades, 

sendo um p/imagem congelada e um p/imagem 

tempo real, com comandos para inversão de 

imagem, redução de ruídos, medidas de 
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distância, realce de borda/contraste, rotação de 

imagem, armazenamento das imagens em 

MEM.MIN. em disco p/ 9.000 imagens, 

gravação em DVD de imagens estáticas e 

dinâmicas, DICOM 3.0, chassis para filmes 

radiográficos de sem chassis, alimentação: 220 

V, 60 HZ, acessorios:10 capas esterilizáveis ou 

estéreis, controle remoto, inclui garantia integral 

de 3 anos, incluindo tubo e intensificador, 

treinamento,  manual  operacional e assistência 

técnica 

ALIMENTAÇÃO: 220 Vac 60 hz  

ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os 

cabos, conectores, pedais, acessórios, 

indispensáveis ao funcionamento solicitado; 

Programa para visualização; programa de 

subtração digital de imagens em tempo real, tipo 

“roadmapping” e zoom; Interface de rede para 

conexão com outros equipamentos ou rede pacs; 

03 (três) pares de protetores (tubo raios-x, arco e 

intensificador) autoclaváveis; 01 (um) suporte 

com capacidade para os dois monitores com 

rodízios para locomoção dos equipamentos; 01 

(uma) vídeo printer térmica, para impressão de 

imagens de vídeo monocromática, tons de cinza, 

com papel termo sensível ou filme azul; largura 

210mm; resolução mínima de 325 dpi, 256 tons 

de cinza; tempo de impressão menor que 10 

segundos; entrada: vídeo composto e usb 2.0; 

múltiplos modos de imagens com pelo menos 1, 

2 e 4 divisões e corte automático de papel; 01 

(um) gravador de cd ou dvd com capacidade 

para armazenar imagens estáticas e dinâmicas 

em formato dicom, no mínimo; 01 (um) teclado 

alfanumérico impermeável, para inclusão de 

números e textos ou outro dispositivo 

equivalente. Certificados: Registro de produto 

emitido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), conforme disposições da Lei 

n°:6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e 

RDC Anvisa n°: 32/2007. Embalagem com 

dados de identificação do produto: Marca do 

fabricante, modelo do produto, e número do 

registro no Ministério da Saúde/Anvisa. 

Com Assistência Técnica.  

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

BISTURI ELÉTRICO - a partir de 151 W-

Gerador com potência de 300W, 

microcontrolado por microprocessadores, capaz 

de ler a impedância dos tecidos nos modos 

bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que 

proteja o paciente contra queimaduras em locais 

alternativos, principalmente com o uso de 

eletrodos de ECG. Os controles de energia 

podem ser ajustados através dos painéis com 

membranas a prova d água com leitura digital de 

potência. Modos de operação no mínimo: 

Bipolar, Monopolar. Especificação mínima do 

gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), 

Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve 

possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser 
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compatível com sistema de gás argônio. 

Acessórios que acompanham o equipamento: 01 

carro de transporte e 01 pedal bipolar. 

Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. 

Com Assistência Técnica. 
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CENTRO CIRÚRGICO 

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: 

Luminosidade entre 60.000 e 90.000 LUX. Foco 

cirurgico auxiliar sistema modular com rodízos, 

uma única cúpula, braço flexível com liberdade 

de movimentos e fixação de ponto focal em 

qualquer posição, sistema de iluminação por 

lampada halogena.  

Com Assistência Técnica. 
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CENTRO CIRÚRGICO 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO com duas 

cúpulas, com lâmpadas de LED e controle 

eletrônico de intensidade que atenda as 

especificações a seguir: fixação ao teto através 

de haste central única e devem possuir braços 

articulados independentes para cada cúpula, que 

permita os movimentos de torção, flexão e 

rotação em torno da haste central; Pelo menos 

uma das cúpulas deverá ser provida de sistema 

articulado na vertical com o foco perpendicular à 

mesa (iluminação de cavidades); Sistema de 

freio adequado que permita que a cúpula fique 

estável na posição em que foi colocada; Sistema 

de suspensão leve; Cada cúpula deverá ser 

dotada com sistema de iluminação por luz 

branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor 

próxima ao branco natural; Emprego de sistema 

de redução de sombra; Filtragem eficiente de 

raios infravermelhos e redução de radiação 

ultravioleta; O índice de reprodução de cores 

deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor 

ajustável, acima de 3000 K ou maior; A 

intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser 

igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 

(um) metro de distância. A iluminação do campo 

deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada 

cúpula deve possuir sistema eletrônico de 

controle da intensidade luminosa disposto no 

próprio braço da cúpula com a utilização de 

teclado tipo membrana de fácil higienização e 

via manopla existente no centro da cúpula; 

Proteção do sistema eletrônico com fusível, 

substituível; Manopla de focalização facilmente 

retirável sem a utilização de ferramentas e 

autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião 

durante o procedimento e através de painel 
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eletrônico; Diâmetro de campo focal de 180 mm 

ou maior, para cada uma das cúpulas; As 

cúpulas devem ser providas de sistema de 

dissipação de calor voltada para fora do campo 

cirúrgico, impedindo aumento de temperatura 

sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema 

de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. 

Alimentação de 110V a 230V +- 10% 50/60Hz. 

Com Assistência Técnica. 

10 

 

 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

MANTA TÉRMICA ELÉTRICA: em nylon 

azul 110v - resistência internas de fibra de 

carbono com isolamento em pvc evitando 

contato com qualquer tipo de corrente elétrica. 

Sistema de segurança através de termostatos 

garantindo nível seguro da temperatura. 

Forração interna em poliéster com proteção anti-

chama. Nylon plastificado e impermeável 

formando a terceira isolação elétrica do produto. 

Controlador de temperatura em 3 posições: 

desligado,médio e forte . Tamanho: 1,80 

mx0,90cm potência: 241 watts . Temperatura: de 

55 a 60º graus. Voltagem: 110v.   

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

APARELHO DE RAIO-X MÓVEL 

DIGITAL: motorizado para realização de 

radiografias em leitos, emergências e UTI's 

Sistema transportável com coluna 

contrabalanceda integrada, ontada sobre 04 

(quatro) rodízios; O equipamento deve ser 

equipado com painel digital (FPD) sem fio 

(wireless), com teclado tipo membrana, 

indicação e visualização de KV e mAs; O 

equipamento deve possuir sistema integrado de 

bateria que permita, no mínimo, o uso para 500 

exposições ou 5 horas antes de nova recarga; 

Tempo máximo de carga da bateria: 10 horas; 

Disparador de duplo estágio (preparo e disparo) 

com cabo espiralado de 3m ou maior; Sistema 

com largura máxima de 59 cm; Deve possuir 

braço porta tubo telescópico ou articulado; 

Rotação da coluna com variação de -180o a + 

180o ou maior; Rotação do conjunto 

tubo/colimador com variação de -120o a +120o 

ou maior; Cabo de alimentação preparado para 

conexão em tomada comum (padrão nacional 

ABNT NBR 14136) com no mínimo 3 m; 

Possuir gerador multipulso microprocessado de 

alta frequência com potência superior a 30kW; 

Faixa de ajuste de tensão do tubo de 40 a 130 kV 

ou maior; Faixa de variação de mAs de 0,3 mAs 

a 300 mAs ou superior em 25 passos ou mais; 

Tempo de exposição: 1,0 s ou inferior; 

Alimentação elétrica: 220V / 60Hz Tubo de 

raio-x com anodo giratório com velocidade de 

rotação de 3000 RPM ou superior; Capacidade 

calórica do anodo de 200KHU ou maior; Duplo 

foco com foco fino menor que 0,8mm e grosso 

menor 1,5mm; O colimador deve possuir luz 

indicadora de campo de irradiação, temporizador 

de lâmpada com desligamento automático após 
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30s e lâminas de chumbo com ajustes manuais 

para colimação dos feixes de raios-x. Área 

mínima de cobertura do campo de radiação a 1m 

de distância foco-FPD: 43 x 43 cm; Detector de 

painel plano sem fio (FPD Wireless) de tamanho 

de 35x43cm com matriz ativa mínima de 

2370x3000 pixels ou melhor; Tamanho do pixel 

de 130 micrometros ou menor; Profundidade de 

aquisição mínima de 14 bits; Peso do painel de 

no máximo 3,6kg; 

Processador digital com monitor de LCD 14” ou 

maior e tela sensível ao toque integrado a 

unidade principal, que permite a visualização da 

imagem após a exposição; O sistema de imagens 

deve realizar ajustes de brilho e contraste, ajuste 

da curva gama, ampliação (zoom), realce de 

bordas, medidas de distância e ângulo; DICOM 

3.0 Print / Storage/ Worklist; Sistema deve ter 

capacidade de armazenamento mínima de 2000 

(duas mil) imagens; Peso máximo da unidade de 

600Kg; Garantia de 36 (trinta e seis) meses; 

Deve acompanhar manual de operação; Deve 

acompanhar manual de serviço;  Deverá estar 

incluso todos os custos com frete e instalação e 

treinamento;. Todos os equipamentos passíveis 

de Registro na ANVISA devem estar 

devidamente registrados. 

Com Assistência Técnica. 

12 

 

 

EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO 

MÓVEL: Motor: Bivolt, compacto, em 

alumínio totalmente isento de óleo; Capacidade 

de sucção de até 25pol. Hg com regulagem feita 

através de botão de controle de aspiração; 

Leitura através de vacuômetro; Fluxo de 

aspiração de 40 litros por minuto; Frasco de 3 ou 

5 litros com válvula de segurança anti-

transbordamento. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA 

DE SERINGA, MICROPROCESSADA: 

possui controle de velocidade de infusão de 0,1 a 

199,9 ml/h, no mínimo, e controle de volume a 

infundir de, no mínimo, 0,1 a 99,9 ml. Calcula 

automaticamente a velocidade de infusão a partir 

do volume total e do tempo da infusão, ou pode 

ser programada diretamente em ml/hora. Tem 

tecla para zerar o totalizador de volume durante 

a infusão. Ser compatível com a utilização de 

seringas (memorização de marcas e tamanhos) 

de diversas marcas, com registro na ANVISA, 

dos seguintes tamanhos 05, 10, 20 e 60 ml. 

Possui três níveis de pressão de oclusão. Display 

de fácil leitura informa constantemente a 

velocidade de infusão em ml/h, volume 

infundido e o tipo da seringa. Identificar o 

tamanho da seringa automaticamente para 

reduzir risco de erro. Possuir o recurso de exibir 

a contagem regressiva do tempo e do volume 

total programado. Permite a injeção de “bolus” 

em velocidade de, no mínimo, 150 ml/h. 
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Alarmes sonoros e visuais de erro na entrada de 

dados, erro no limite de velocidade, oclusão, fim 

de curso e bateria baixa. Possuir dispositivo para 

fixação em suporte de soro. Possuir bateria 

recarregável. Equipamento de pequeno porte e 

de fácil manuseio. Funcionar em 110 e 220 

VAC, 60 Hz. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

CARDIOTOCÓGRAFO: Monitor fetal digital 

e microprocessado; apresentação em tempo real 

das informações de contrações uterinas e dos 

batimentos cardíaco fetal; para monitoramento e 

gestação de feto único, com possibilidade de 

realizar também o monitoramento em gestação 

gemelar, Programação dos alarmes para 

frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e 

toco, os valores programados de forma 

independente;Tempo de monitoramento 

programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; 

Configuração mínima: FHR, TOCO, movimento 

fetal, ECG, NIBP, SpO2, HR / PR, 2-RESP; 

impressora integrada, com impressão em tempo 

real; Velocidade de impressão programável: 10, 

20, 30 mm/min; Botão marcador de eventos, 

registro de movimentos fetais; Bateria 

recarregável; Alimentação elétrica 110v ou 

bivolt. Deve possuir todos os acessórios 

necessários para seu pleno funcionamento: Toco 

Transmissor; Transdutor de US; Manual de 

instruções; Certificado de garantia; Estimulador 

sonoro; CD-Rom contendo software de trabalho; 

Marcador de eventos; Cabo de alimentação de 

energia elétrica; Cintas elásticas para fixação dos 

transdutores; Bobina de papel para impressora. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: 

aparelho portátil, com peso máximo de sete (7) 

kg incluindo a bateria; desfibrilador manual com 

opção de automático (modo dea), orientação por 

voz e por indicadores visuais na tela lcd; 

cardioversão sincronizada com a onda "r" 

fornecida pelo monitor; tecnologia bifásica com 

carga máxima de no mínimo 200 j; 

monitorização ecg com cabo no mínimo de 3 

vias. pás internas e externas: adulto e 

infantil,com capacidade de monitorização 

cardíaca, controle com seleção automática das 

escalas de energia de acordo com a pá utilizada e 

das funções de carga para choque e descarga; 

teste das pás diretamente no equipamento, com 

lâmpada néon para indicação do disparo. 

checagem de autodiagnóstico automático; 

módulo de marca-passo não invasivo através de 

eletrodos auto-adesivo, regulável no mínimo de 

40 a 160/min e amperagem regulável entre 0 a 

200 mah. bateria com capacidade mínima de 

efetuar 30 descargas consecutivas em carga 

máxima ou 120 min de monitorização cardíaca 

contínua; tempo máximo para atingir carga 

máxima de até 6s. cancelamento automático de 
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energia armazenada após tempo máximo de 45 

segundos ou através de tecla no painel; permitir 

registro em papel e acompanhamento . 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ELETROCARDIÓGRAFO DE 12 CANAIS: 

Aparelho de eletrocardiograma digital 12 canais 

com captura simultânea de 12 derivações, 

portátil, de fácil operação, leve (até 4 kg), 

bateria interna recarregável com autonomia de 

no mínimo 2 horas em uso normal ( 

aproximadamente 30 exames) e memória interna 

para armazenamento de registros para posterior 

impressão. Impressora térmica de alta resolução 

para papel termo- sensível, em tempo real de 

forma automática ou manual, velocidade de 

registro de, no mínimo, 25mm/s a 50mm/s, 

ganho selecionável de N/2, N e 2N , ajuste 

automático da linha de base. Software que 

permite imprimir em papel comum.Impressão da  

indicação das derivações impressas, velocidade, 

ganho, frequência, e espaço para inserção de 

data e nome do paciente. Circuito de entrada 

flutuante protegido de desfibrilação, 

equipamentos cirúrgicos de alta frequência e 

marca-passos. Filtros digitais completos contra 

interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor 

muscular e artefatos de 

movimentos;Funcionamento através de rede 

elétrica bivolt automático 110 a 220V – 

50/60Hz; Indicações visuais de ligado à rede 

elétrica, nível de bateria, eletrodo solto e falta de 

papel. Laudo interpretativo baseado no avançado 

código Minnesota. ACOMPANHA: Cabo de 

alimentação, cabo de paciente 10 vias, 04 

eletrodos para membros tipo clip, 06 eletrodos 

precordiais, no mínimo  01 rolo de papel 

compatível. Software de Instalação, 01 cabo 

USB. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: 

Foco clínico com lâmpada de LED (luz fria e 

branca), haste superior flexível e cromada, 

pedestal com haste inferior com pintura epóxi. 

Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do 

pedestal com 04 rodízios proporcionando maior 

sustentação e segurança ao equipamento. 

Alimentação elétrica automática de 127v. ou 

bivolt- 50/60 Hz. Intensidade luminosa de 6.000 

LUX Peso aproximado de 3 kg.  

Com Assistência Técnica. 
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INCUBADORA DE TRANSPORTE 

NEONATAL: Características técnicas: Cúpula 

com parede dupla, suporte com altura ajustável, 

três portinholas de acesso ao paciente, tampas de 

acesso lateral e frontal na cúpula, dois cilindros 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

de oxigênio em aço , suporte e quatro 

amortecedores, controle e monitoração de 

temperatura através de duplo sistema 

microprocessado. Sistema de controle 

microprocessado, com alto grau de precisão. 

Auto teste dos alarmes. Painel de controle 

removível com trava de segurança. Modo de 

operação: Manual (controle da temperatura do 

ar) e RN (servo controle para temperatura da 

pele do paciente). Indicação digital das 

temperaturas do AR, do RN e desejada. . 

Alarmes de ar quente, ar frio, falta de energia 

(rede), falta de energia (bateria), falta de 

circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, 

bateria descarregada, hipotermia, hipertermia e 

polaridade da alimentação externa invertida. 

Baixo nível de ruído interno. Cúpula em acrílico 

com parede dupla. Portinholas ovais removíveis 

e autoclaváveis. Válvula limitadora de oxigênio 

com microfiltro. Sistema de umidificação 

incorporado. Tensão da operação.127/220 Volts 

(com seleção automática) ou 12Vcc, potência de 

aquecimento 100 Watts, modulo independente 

para bateria e carregador, bateria interna 

gelatinosa, 12 voltas, 33 amperes/hora (opção 

para 2 baterias), indicação gráfica do nível de 

carga da bateria, espuma para umidificação, 

suporte para soro, iluminação auxiliar,  

autonomia da bateria de 180 minutos(quando 

totalmente carregada) Alarmes para 

sobreaquecimento, circulação de ar, bateria 

descarregada, temperatura alta, temperatura 

baixa, falta de energia rede/bateria. Acesso 

cranial na lateral. 

Com Assistência Técnica. 
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MONITOR MULTIPARÂMETRO: com 

manutenção preventiva e corretiva. Aparelho 

com capacidade de monitorização Adulto, 

Pediátrico e Neonatal apresentando pré 

configurado os seguintes parâmetros: ECG, 

respiração, oximetria de pulso, pressão não 

invasiva (PNI), Temperatura, Pressão invasiva( 

com capacidade para monitorar PIC), 

Capnografia, . Display colorido com tamanho da 

tela de no mínimo 15 polegadas com 

Touchscreen. Monitoração simultânea de pelo 

menos 5 curvas e 6 campos digitais na tela. 

Modo ECG com 7 derivações (D1, D2, D3, 

AVR, AVL, AVF e uma precordial). Análise de 

segmento ST; Freqüência Cardíaca: Faixa 

mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; 

Indicador audiovisual de QRS; alarmes de 

máxima e mínima freqüência cardíaca; Alarme 

de eletrodo solto; Cabo de paciente de 5 vias, 

para paciente adulto. Possuir proteção contra 

descarga de estimuladores elétricos 

(desfibrilador, aparelhos eletrocirúrgicos, marca-

passo, etc.) SpO2: Faixaminima: 40 a 100%; 

alarmes: Máximo e mínimo para saturação e 

xão de sensor. Indicação da freqüência 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

respiratória na faixa mínima de 4 a 120 rpm, 

com apresentação da curva de respiração; 

detecção e alarme de apnéia com tempo 

programável. PNI: Medição das pressões média, 

sistólica e diastólica; Modos de operação: 

manual e automático com intervalos de 

medições programados pelo usuário; Limite de 

segurança de 300 mmHg para inflagem do 

manguito segundo NBRIEC 60601-2-30; 

Temperatura: Faixa de medição mínima: 25 a 45 

ºC; com resolução de 0,1º C; Dois canais de 

temperatura; Alarmes de temperatura máxima e 

mínima. Pressão invasiva (pré-configurado): 

Faixa de pressão invasiva: -30 a 250mmhg 

(exatidão +-1mmhg); Possuir no mínimo dois 

canais de pressão invasiva; Possuir medição de 

pressão sistólica, média e diastólica; Possuir 

visualização gráfica da pressão invasiva;  

Possibilidade de monitorar PIC (pressão intra 

craniana); Monitoração de capnografia; Medir 

concentrações expiradas e inspiradas de CO2 e 

compensação automática para pressão 

atmosférica ; Faixa de capnografiaminimo: 0 a 

99mmhg (exatidão minimo+-2 mmhg); Faixa  

para respiração: 6  – 120 rpm (exatidão +-3 

rpm); Erro máximo: 5,5 mmHg.  

 Tecla liga/desliga para acionamento; Tecla para 

configurações de alarmes; Tecla para 

interrupção temporária de alarmes sonoros de 

acordo com as normas; Menu ou teclas para 

configurações dos parâmetros funcionais a 

serem monitorados e dos ajustes do display; 

Sistema de memória constante para parâmetros 

configurados. O equipamento deverá guardar em 

memória e apresentar sua última configuração 

após ser ligado; Cabo Paciente protegido contra 

interferências; Indicação para equipamento 

ligado em rede elétrica e bateria; indicação para 

bateria de emergência com baixa carga; 

Acessórios: fornecimento de todos os cabos, 

conectores e acessórios listados no descritivo, 

indispensáveis ao funcionamento solicitado em 

pacientes adultos. Fonte de alimentação 

compatível com rede 127/220 W (bivolts); 

Bateria com autonomia mínimade 60min. 

Descritivo dos cabos, conectores e acessórios: 

01 cabo de forca;  01 cabo de no mínimo 05 vias 

para ECG;     01 cabo extensor e/ou adaptador de 

SPO2;  01 sensor de SPO2 adulto reutilizável;   

01 sensor tipo Y para oximetria reutilizável; 01 

extensores para braçadeira adulto;  01 braçadeira 

adulto e 01 obeso reutilizável;   01 sensor de 

temperatura de pele; cabo de PI reutilizável 

compatível com transdutor e catéter utilizado na 

instituição, Kit completo para capnografia. 

Acompanhar todos os acessórios necessários 

para o perfeito funcionamento do equipamento. 

Suporte para fixação de parede. 

Com Assistência Técnica.  
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

MONITOR MULTIPARÂMETRO: Aparelho 

com capacidade de monitorização Adulto, 

Pediátrico e Neonatal pré configurado com os  

seguintes parâmetros: ECG, Respiração, 

Oximetria de Pulso, Pressão não invasiva (PNI),  

Temperatura e PI. Display colorido com 

tamanho da tela de no mínimo 15 polegadas com 

Touchscreen. Monitoração simultânea de pelo 

menos 5 curvas e 6 campos digitais na tela. 

Modo ECG com 7 derivações (D1, D2, D3, 

AVR, AVL, AVF e uma precordial). Análise de 

segmento ST.Freqüência Cardíaca: Faixa 

mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; 

Indicador audiovisual de QRS; Alarmes de 

máxima e mínima freqüência cardíaca; Alarme 

de eletrodo solto; Possuir proteção contra 

descarga de estimuladores elétricos 

(desfibrilador, aparelhos eletrocirúrgicos, marca-

passo, etc.). SpO2: Faixaminima: 40 a 100%; 

alarmes: máximo e mínimo para saturação e 

respiratória na faixa mínima de 4 a 120 rpm, 

com apresentação da curva de respiração; 

Detecção e alarme de apnéia com tempo 

programável. PNI: Medição das pressões média, 

sistólica e diastólica; Modos de operação: 

manual e automático com intervalos de 

medições programados pelo usuário; Limite de 

segurança de 300 mmHg para inflagem do 

manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. 

Temperatura: Faixa de medição mínima: 25 a 45 

ºC; com resolução de 0,1º C; Dois canais de 

temperatura, Alarmes de temperatura máxima e 

mínima.  Pressão invasiva (pré-configurado): 

Faixa de pressão invasivaminima: -30 a 

250mmhg (exatidão mínima de +/-2mmhg); 

Possuir no mínimo dois canais de pressão 

invasiva; Possuir medição de pressão sistólica, 

média e diastólica; Possuir visualização gráfica 

da pressão invasiva; Possibilidade de monitorar 

PIC (pressão intracraniana). 

Com Assistência Técnica. 
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VENTILADOR PULMONAR 

PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: 

Ventilador Pulmonar eletrônico 

microprocessado compatíveis com pacientes 

neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os 

seguintes modos de ventilação ou modos 

ventilatórios compatíveis: Ventilação com 

Volume Controlado; Ventilação com Pressão 

Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente 

Sincronizada; Ventilação com suporte de 

pressão; Ventilação com suporte à volume; 

Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo 

e com pressão limitada ou modo volume 

garantido para pacientes neonatais; Ventilação 

em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; 

Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - 

CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos 

modos espontâneos; Sistema de Controles: 

UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

Possuir controle e ajuste para pelo menos os 

parâmetros com as faixas: Pressão controlada e 

pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; 

Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 

ml; Frequência respiratória de no mínimo até 

100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 

0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 

cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de 

no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no 

mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: 

Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-

screen; Monitoração de volume; Principais 

parâmetros monitorados / calculados: Volume 

corrente exalado, Volume corrente inspirado, 

pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão 

média de vias aéreas, frequência respiratória 

total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo 

expiratório, relação I:E, resistência, 

complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. 

Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x 

tempo, volume x tempo, loops pressão x volume 

e fluxo x volume e apresentação de gráficos com 

as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, 

complacência, frequência respiratória, pressão 

máxima de via aérea (pico), pico de fluxo 

inspiratório, volume minuto, constante de tempo 

expiratório, concentração de oxigênio, pressão 

média de via aérea, ensaio de respiração 

espontânea, índice de stress e volume 

expiratório. Sistema de Alarmes com pelo 

menos: Alarmes de alta e baixa pressão 

inspiratória, alto e baixo volume minuto, 

frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, 

pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha 

no fornecimento de gás, falta de energia, baixa 

carga da bateria e para ventilador sem condição 

para funcionar, ou similar. Tecla para pausa 

manual inspiratória e expiratória. Armazenar na 

memória os últimos parâmetros ajustados; 

Bateria interna recarregável com autonomia de 

no mínimo 120 minutos. Acompanhar no 

mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, 

Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com 

rodízios, 02 Circuito paciente adulto, válvula de 

exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio 

e ar comprimido. Alimentação elétrica 110V 

e/ou bivolts. 

Com Assistência Técnica.  
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ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: 

Equipamento transportável sobre rodízios com 

no mínimo de 22000 canais digitais de 

processamento para oferecer qualidade de 

imagem em Modo 2D, Modo M, modo M 

Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color 

Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler 

Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com 

teclas programáveis. Tecnologia de feixes 

compostos e Tecnologia de redução de ruído e 

artefatos, zoom Read/Write. Imagem 

Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

campo de visão em imagens com transdutor 

linear. Imagem Harmônica: função com 

aplicação para todos os transdutores. Imagem 

Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo 

Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo 

Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de 

Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. 

Power Doppler Direcional. Modo Doppler 

Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue 

Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. 

Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. 

Pacote de cálculos simples. Tecla que permite 

ajustes rápidos da imagem, otimizando 

Ultrassom Diagnóstico – Gineco/Obstetrícia e 

exames básicos Equipamento transportável 

sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais 

digitais de processamento para oferecer 

qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, 

modo M Anatômico. Modo Power Doppler, 

Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e 

Doppler Contínuo. Modo 2D. Console 

ergonômico com teclas programáveis. 

Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de 

redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. 

Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 

20% o campo de visão em imagens com 

transdutor linear. Imagem Harmônica: função 

com aplicação para todos os transdutores. 

Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo 

M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. 

Modo Dual Live: divisão de imagem em tela 

dupla de Modo B + Modo Color, ambos em 

tempo real. Power Doppler Direcional. Modo 

Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. 

Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e 

espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos 

específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla 

que permite ajustes rápidos da imagem, 

otimizando automaticamente os parâmetros para 

imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão 

de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e 

análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo 

Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - 

Modo de divisão dupla de tela com combinações 

de Modos, Modo de comparação de imagem 2D 

ao lado da respectiva imagem em color, ambas 

em tempo real, Imagem trapezoidal para 

transdutor linear. Software de imagem 

panorâmica com capacidade de realizar medidas. 

Software de análise automática em tempo real da 

curva Doppler. Permitir acesso às imagens 

salvas para pós-análise e processamento. 

Possibilitar armazenar as imagens em 

movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-

processamento de medidas. Pós-processamento 

de imagens. Banco de palavras em Português. 

Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. 

Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame 

rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. 

Todos os transdutores multifrequênciais, banda 
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larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 

portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas 

ativas para transdutores. Passível de upgrade 

para tecnologia de aquisição de imagens 4D. 

Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 

(Media Storage, Verification, Print, Storage, 

Storage/Commitment, Worklist, Query - 

Retrieve, MPPS (Modality Performance 

Procedure Step), Structured Reporting). Drive 

(gravador) de DVD-R para armazenamento de 

imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, 

no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão 

Windows) ou DICOM com visualizador 

DICOM de leitura automática. Gravação de 

imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo 

menos 32 presets programáveis pelo usuário. 

Acompanhar os seguintes transdutores banda 

larga multifrequenciais: Transdutor Convexo 

que atenda as frequências de 2.0 a 6.0 MHz; 

Transdutor Endocavitário que atenda as 

frequências de 5.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear 

que atenda as frequências de 4.0 a 13 MHz. 

Acessórios: Impressora a laser colorida, no 

break compatível com o equipamento. Tensão de 

acordo com a entidade solicitante. Alimentação:  

Equipamento bivolt manual ou automático 

(110/220v). No-break que seja compatível com o 

equipamento ofertado. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

OXÍMETRO DE PULSO: Possuir display 

gráfico de cristal líquido com iluminação, 

tecnologia que permita leitura de SpO2 em 

pacientes com baixa perfusão periférica; 

tecnologia que permita reduzir a interferência 

causada por movimentação excessiva do 

paciente; Dispor de percentual da saturação de 

oxigênio (% SpO2) na faixa de 10 % a 99 %, ou 

melhor; Frequência cardíaca por minuto (BPM): 

na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor; Intervalo 

de perfusão: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor; 

Com apresentação da curva ou barra de 

pletismografia em display gráfico; Possuir barra 

indicadora do nível de sinal; Com possibilidade 

de escolher entre as opções de limite de alarme 

automático ou manual. Ambas as opções 

deverão limitar a mínima e a máxima frequência 

cardíaca por minuto (BPM) e saturação parcial 

de oxigênio (SpO2); Dotado de alarmes 

audiovisuais para todos os parâmetros; Memória 

de registro de tendência com apresentação em 

gráfico das últimas 24 horas com resolução de 

no mínimo 5 segundos;  Funcionamento com 

bateria e em rede elétrica, com indicação visual 

no painel frontal; Bateria recarregável, 

carregador e fonte de alimentação interna ao 

aparelho. Acessórios a serem fornecidos com o 

equipamento: 01 cabo de oxímetro com sensor 

de SpO2 para uso adulto (mínimo 2,5 metros de 

comprimento), reutilizável, tipo clip de dedo; 

Cabo de conexão à rede elétrica; Peso máximo 
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do equipamento com bateria menor que 4kg; 

Alimentação: Rede elétrica de 110 Volts e ou 

bivolts - 50/60 Hz; Bateria interna com 

autonomia mínima de quatro horas. 

Com Assistência Técnica.  
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO 

TIPO ANERÓIDE ADULTO: composto de: - 

Manômetro aneróide, com graduação de 0 a 300 

mmHg, em armação metálica hermética e 

resistente. Escala impressa numa única cor, 

contrastando com o fundo claro do mostrador. 

Visualização tanto da escala como do ponteiro. 

No mostrador deverá conter as seguintes 

indicações: unidade de pressão, nome do 

fabricante ou sua marca, número de série, marca 

de aprovação do modelo.  Presilha de metal para 

fixação na braçadeira. - Braçadeira 

confeccionada em nylon, resistente e flexível. 

Fechamento em velcro, de forma que não 

permita a desconexão da braçadeira durante a 

insuflação. Medida aproximada de 15 (quinze) 

cm x 52 (cinqüenta e dois) cm. 

Preferencialmente na cor cinza, com abertura 

para retirada do manguito. Deve apresentar 

marcações indicativas de seu correto  

osicionamento e fechamento em torno do braço, 

e vir marcado de forma permanente o nome do 

fabricante ou marca. – Manguito confeccionado 

em borracha sintética especial, peça única, sem 

colagens, furos ou outro fator que impeça a 

devida insuflação em diversos ciclos, resistente e 

durável. Medida aproximada de 12 (doze) cm x 

19 (dezenove) cm. Válvula confeccionada em 

aço inox, com precisão no enchimento, retenção 

e controle de esvaziamento do ar, com a taxa de 

redução de pressão para um valor compreendido 

entre 2,0 mm Hg/s e 3,0 mm Hg/s. Que permita 

a exaustão rápida do ar. Pêra confeccionada em 

borracha sintética, formato anatômico. Possuir 

certificação do INMETRO. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESFIGNOMANÔMETROTIPO INFANTIL: 

Manguito e pera em PVC Verificado pelo 

INMETRO Estojo para viagem Braçadeira de 

Nylon Fecho de Velcro Cor da braçadeira: Preta  

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESFIGNOMANÔMETRO DE PEDESTAL: 

Manômetro aneróide  Proteção de escala por 

vidro - Graduação em (mmHg) Medidas 

aproximadas:  Altura 120 cm Largura 27 cm 

Profundidade 24 cm Peso 6,400 Kg  Mínimo: 

0mmHg Máximo: 300mmHg  Sem dispositivo 

limitador de elemento sensor - Braçadeira de 

algodão  Fecho por velcro  Tubo espiral PVC  

Base em ferro. 

Com Assistência Técnica. 
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27 

EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESTETOSCÓPIO TAMANHO ADULTO: 

Auscultador Aço inoxidável; Tipo Duplo.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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CENTRAL 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESTETOSCÓPIO TAMANHO INFANTIL: 

Auscultador Aço inoxidável; Tipo D Duplo.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

LANTERNA CLÍNICA: Material de 

confecção Alumínio; Tipo Halogênio. 
UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

LARINGOSCÓPIO: Composição 5 lâminas 

aço inóx e fibra óptica. 

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

MANÔMETRO/VÁLVULA REGULADORA 

PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 

FLUXÔMETRO: Válvula Reguladora para 

Cilindro com 01 saída, fabricada em metal 

cromado (latão), rosca de entrada universal, 

manômetro de alta pressão com escala de 0 a 

300Kgf/cm², filtro de bronze sinterizado, pressão 

fixa de 3,5 Kgf/cm², niple de saída com rosca no 

padrão ABNT e válvula de segurança.  

Com Assistência Técnica.  
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

ADULTO: Displa  com  6 dígitos em  LED 

vermelho ou LCD com backlight; Teclado 

membrana em policarbonato de alta resist ncia; 

Função TA A at  a capacidade má ima da 

balança; Fonte de alimentação e terna de    a 

 4  VAC com chaveamento automático (Bivolt); 

Consumo    VA; Plataforma e coluna em aço 

carbono. P s reguláveis em borracha sint tica; 

Tapete antiderrapante; Antropômetro em 

alumínio anodizado e litografado com medida 

de  em torno d    m com fração apro imada de 

0,5 cm; Entrada para bateria 1 VCC (e terna), 

apenas para balanças sem bateria interna; 

Pintura  Epó i na cor branca. Homologada pelo 

INMET O e aferida pelo IPEM. Opcionais  

 aída de dados para computador; Kit adaptador 

para U  . Cabo au iliar para alimentação de 

energia com bateria e terna, apenas para 

balanças sem bateria interna.  ateria interna 

com duração de 4  horas (disponível apenas 

para os modelos em LCD)  ateria interna com 

duração de    horas para o módulo em LED. 

Com Assistência Técnica. 

UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 

33 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

INFANTIL: balança digital para bebês 

(capacidade 25Kg) Dupla escala de pesagem -

Precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg 

Precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg com 

selo e lacre do INMETRO. Ideal para Clínicas, 

Hospitais, Pediatras etc.  Características: 

Alimentação: Bivolt automático Full Range( 90-

250v). Teclado tipo membrana de fácil digitação 

em policarbonato resistente. Funções do teclado: 

liga/desliga, Tara 100%. Concha Anatômica: 

Construída especialmente em polipropileno 

injetado, totalmente higienizável e atóxica. Capa 

almofadada: Anti-germes, totalmente 
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higienizável e atóxica. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

BANHO-MARIA: Propriedades: Banho 

retangular cuba em aço inox sem solda, 

plataforma interna, isolamento térmico, controle 

digital com microprocessador PID, alarme 

sonoro programável, leitura em °C, indicação de 

temperatura digital, faixa de 50 à 180°C ± 2%; 

¿Resolução 1 °C , proteção na falta de água, 

bomba 6L/min. de água/óleo de baixa 

viscosidade; ¿Fornecido em 220Volts, com cabo 

trifilar incluindo fio terra; ¿Capacidade 20 

Litros; ¿Plataforma interna ; ¿Potência: 1400W, 

60HZ; ¿Dimensões úteis da cuba : 35 x 29 x 15 

cm; ¿Dimensões da cuba: 49 x 29 x 15 cm.  

Opcionais disponíveis para este modelo: D- 

Dreno. G- Tampa retangular com 4 aberturas de 

10,8cm com 4 anéis cada. N- Nível constante de 

água ( ver também chafariz ) . S- Suporte para 

tubos de ensaio de até Ø 22mm com 22 provas, 

banho aloja até 5 suportes. U- Tampa retangular 

, curta de cobertura. Prazo de entrega de sete 

dias úteis para embarque. Garantia de 12 meses 

contra defeitos de fabricação. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

SERRA PARA GESSO: Composição 

Alumínio fundido 01 Serra 01 disco de 

2pol./50mm 01 disco de 2' 1/2 polegadas/ 64mm 

01 chave para troca dos discos. 1/2pol/13mm 

Altura do produto (cm) 13,00 

Largura do produto (cm) 13,00 Profundidade do 

produto (cm) 36,00 Peso líquido (Kg) 1,700 

Voltagem 110v. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: 

Material de confecção Alumínio; Capacidade 

Mínimo de 1m³/07 litros; Suporte com rodízios; 

Acessório(s) Válvula, manômetro e fluxômetro  

Pressão de Serviço: 150 Rosca de Entrada: 3/4" - 

14 NGT  Diâmetro: 15,0 cm Altura: 70 cm  

Peso: 10 Kg. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

NEGATOSCÓPIO: Material de confecção Aço 

inoxidável; Tipo Parede/1 corpo.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

OFTALMOSCÓPIO: Iluminação branca e de 

alto brilho, lâmpada ou LED. Cabo em metal 

com revestimento termoplástico reforçado. Clip 

de metal para fixação no bolso e interruptor 

liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 

pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com 

todas as cabeças Omni 3000. Não contém látex. 

Kit sobressalente que acompanham o produto: 

01 Estojo acolchoado para oftalmoscópio e seus 

acessórios. Benefícios 19 lentes de -20 a +20 

dioptrias com marcador iluminado. Óptica 

selada à prova de poeiras. Borracha de proteção 

evita riscar a lente dos óculos. Lâmpada 2.5V de 

Xenon ou LED, Cabeça em ABS. Seleção de 5 
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aberturas, com filtro verde livre de vermelho: 

Aberturas Oftalmoscópio Grande: Abertura 

padrão e Pequena, possui Semicírculo: e 

Fixação. Filtro Verde. 

Com Assistência Técnica. 

39 

EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR REANIMADOR PULMONAR MANUAL 

ADULTO (AMBÚ): Reanimador em silicone 

100% grau medico com balão de insuflação 

transparente, composto por: máscara, ambu, 

reservatório de oxigênio, extensor, todos os 

componentes autoclavaveis. válvulas e conexões 

em polisulfona. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL 

NEONATAL (AMBÚ): Ambú reanimador 

neonatal em silicone 100% grau medico com 

balão de insuflação transparente, composto por: 

máscara, ambú, reservatório de oxigênio, 

extensor, todos totalmente autoclaváveis. 

válvulas e conexões em polisulfona. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

ESPIRÔMETRO: Banco de dados internos; 

Conectividade USB com PC e impressora; 

Mostra as curvas Fluxo/Volume e 

Volume/Tempo; Faz medidas de FVC, VC, 

MVV, Ti, Te, Tt, Ti/Tte, FEF, MEF, FEV, Pós-

BD; Programas de Auto-checagem, Manutenção 

e Calibração; Transdutor tipo turbina 

(bidirecional); Inclui tela e animações de 

incentivo pediátrico; Acompanha tubos bocais 

descartáveis, pinça nasal e bolsa para transporte. 

Com Assistência Técnica.  
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

APARELHO DE TENS: Estimulador 

Transcutâneo. Memória possui; número de 

canais mínimo de 04. Material: Metal e 

Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) 

Potência: Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz 

Potência de Entrada: 85 VA Fusíveis: 5A 250V~ 

(20AG) Ação rápida Classe Elétrica: CLASSE II 

Proteção elétrica: TIPO BF Dimensões: 27 x 

26,6 x 12,5cm (L x P x A) 

Peso: 1,85 Kg 01 Cabo PP fêmea IEC de 2 x 

0,75 X 1500mm 01 Kit de cabo azul e verde 09 

com duas vias cada 01 Kit de cabo preto e 

laranja 38 para eletroestimulação com duas vias 

cada 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 x 

5cm 01 Manual de operação digital 01 Fusível 

20AG de 5A 01 Cartela de fusível de proteção 

01 Bisnaga de gelde cap. 100g. 

Com Assistência Técnica. 
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CPAP: Fonte de alimentação: 90 W Intervalo de 

entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, 

Classe II 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II 

(nominal para uso em aeronave)  

Saída CC: 24V ---- 3,75A Consumo normal de 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

energia: 53 W (57 VA) Consumo de energia de 

pico: 104 W (108 VA) Temperatura de 

funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 

°F)  

Umidade de funcionamento: 10% a 95% de 

umidade relativa, sem condensação Atitude de 

funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 

'); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 

738 hPa Temperatura de armazenamento e 

transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C) 

Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 

95% de umidade relativa, sem condensação. 

Classificação: IEC 60601-1:2005+A1:2012 

Sensor de pressão: Localizado internamente na 

saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo 

analógico, -5 a +45 cm H2O. Sensor de fluxo: 

Localizado internamente na entrada do 

dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a 

+180 L/min . Ruídos: 25 dBA a 33 dBA com 

incerteza de 2 dBA  

Dimensões (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 

150 mm Peso: 1248 g Capacidade de água: Até a 

linha de enchimento máximo 380 mL 

Tecnologia usada:  2G GSM (todas as regiões, 

exceto EUA e Canadá) Faixa de pressão CPAP 

Elite: 4 a 20 cmH2O Oxigênio suplementar/ 

Fluxo máximo: 4 l/min. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO: 

Estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e 

articulada sobre uma base com 4 rodízios, com 

estrutura resistente e rodas revestidas em 

borracha termoplástica de rodagem extra macia, 

com dispositivo de travamento das rodas. A 

coluna deve permitir a articulação e 

posicionamento do equipamento permitindo 

movimentos de 360 º. O equipamento deve ser 

compatível com o sistema de radiografia digital. 

O cabeçote do equipamento, dever ser fechado a 

vácuo em óleo com tratamento especial para 

elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser 

composto por um tubo de Raios X de alta 

qualidade, permitindo radiografias com grande 

nitidez, contraste, demandando um menor tempo 

de exposição. O cabeçote de Raios X deve 

possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de 

alumínio e colimador de chumbo para limitação 

dos Raios X, deve, ainda, ser revestido 

internamente com chumbo, possuir câmara de 

expansão e bobinas de alta tensão, revestidas 

com resina epóxi isolante. O comando 

disparador deve possuir timer eletrônico digital 

microprocessado. Deve acompanhar o 

equipamento um controle remoto equipado com 

cabo espiral de no mínimo 5 metros. O aparelho 

deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para 

indicar o disparo do Raio X. O equipamento 

deve ter as seguintes características técnicas: 

Tensão de Rede: 127/220 V bivolt; freqüência 

de rede 50/60 Hertz; corrente nominal: 12 A 
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(127 V) 6 A (220 V); corrente do tubo: 7 m A, 

voltagem do tubo: 70 Kvp; variação de voltagem 

permitida +/- 5 kV; filtração total: 2,5 mm Al / 

equivalente ; ponto focal: 0,8 mm x 0,8 mm 

(IEC 336 / 1982); tempo de exposição (disparo): 

0,1 a 2 segundos; distância foco pele: 20cm; 

diâmetro do foco: 5,5cm a 6,0cm. Cabo de 

distância de operação comprimento: 3 m. 

Com Assistência Técnica. 

45 

 

 

EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR  

MICROMOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO 

ODONTOLÓGICO: com fonte de energia; 

com sistema de irrigação; com controle da 

velocidade de rotação, em versão de mesa 

(bancada); esterilizável; com sistema de 

iluminação LED; contendo Contra-Ângulo 

multiplicador de velocidade, de encaixe tipo 

push-botton. Velocidade máxima do contra-

ângulo de 200.000 RPM. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: 

Capacidade mínima de 60 litros; potência 2,0 

HP. 

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: 

Recipente para revelador / fixador / água possui; 

iluminação automática. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

AUTOCLAVE HOSPITALAR 

HORIZONTAL (ACIMA DE 350 LITROS): 

Equipamento horizontal, com sistema de 

comando microprocessado, capacidade da 

câmara interna em torno de 350 L. Deverá 

funcionar por meio de vapor saturado e 

apresentar estrutura em material anticorrosivo. 

Comando microprocessado programável com no 

mínimo 9 programas, com tela touch screen, 

manômetro e manovacuômetro para 

acompanhamento da pressão nas câmaras. 

Câmaras externa e interna confeccionadas em 

aço inox ou similar com isolação térmica, a 

câmara interna deve possuir dreno e uma entrada 

de validação, permitindo a introdução de 

sensores para coleta de dados de temperatura do 

processo. Deve possuir duas portas, barreira 

sanitária e sistema de emergência. Fechamento 

das portas realizado por meio de elevação 

vertical / guilhotina com sistema de segurança 

antiesmagamento. Sistema hidráulico com 

tubulações e conexões do conjunto hidráulico 

devem ser de material anticorrosivo e resistente. 

Conexões da câmara de esterilização e gerador 

de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro 

material compatível. Possuir bomba de vácuo e 

bomba centrífuga de água com capacidade 

suficiente para o gerador de vapor. Sistema de 

segurança que deve impossibilitar o 

funcionamento do equipamento mediante 

qualquer tipo de falha, descuido do operador ou 

falta de suprimentos além de alarmes 

audiovisuais. Deve conter caixa de comando 
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para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá 

exceder ao estabelecido pela portaria ministerial 

do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, 

no mínimo: 2 carros externos para acomodação 

dos materiais, 1 carro interno para acomodação 

dos materiais, 1 sistema de purificador de água 

por osmose (compatível com a capacidade da 

autoclave). 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

LAVADORA ULTRASSÔNICA: 

Equipamento microprocessado para lavagem de 

materiais canulados e instrumentais através de 

energia ultrassônica com frequência aproximada 

de 40Khz. Possui sistema de alarme, 

programação e memória, com painel e display. 

Material de confecção totalmente em aço 

inoxidável, tampa superior, sistema de 

aquecimento de solução e sistema de enxague. 

Capacidade mínima da cuba de 30 litros. 

Acessórios: 04 conectores tipo universal, 04 

conectores tipo rosca, 01 cesto de aço inox e 

demais acessórios para funcionamento do 

equipamento. Alimentação: 220 V ou Bivolt. 

Com Assistência Técnica. 
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EQUIPAMENTO 

MÉDICO 

HOSPITALAR 

SELADORA: Tipo manual/pedal; 

aplicação convencional; controle de 

temperatura digital. Tensão 110V Altura 140 

milímetros Medidas aproximadas: Comprimento 

80mm Largura 360  Milímetros Área de solda 

250mm Peso 1kg. 

Com Assistência Técnica. 
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FISIOTERAPIA BARRAS PARALELAS: tamanho adulto, 

alumínio, tipo piso, com borracha 

antiderrapante, corrimões em aço tubular 

cromado, largura alto ajustaveis, comprimento 

aproximado 2,5 m. 

UNID 
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FISIOTERAPIA 

BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: 

módulo multifuncional eletrônico, velocidade, 

distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, 

calorias e nivel de resistência, sistema de 

resistência magnético, capacidade de uso 150kg 

8 niveis de resistência, estrutura em aço carbono, 

transorte pés dianteiros com rodas. 

Com Assistência Técnica.  
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FISIOTERAPIA 

JOGO DE HALTERES DE 0,5 kg: para 

treinamento colorido, fabricado em poliestireno 

de alto impácto, envasado com densa argamassa 

metálica (pares) 
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FISIOTERAPIA 

JOGO DE HALTERES DE 1 kg: para 

treinamento colorido, fabricado em poliestireno 

de alto impácto, envasado com densa argamassa 

metálica (pares) 
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FISIOTERAPIA 

JOGO DE HALTERES DE 2 kg: para 

treinamento colorido, fabricado em poliestireno 

de alto impácto, envasado com densa argamassa 

metálica (pares) 
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FISIOTERAPIA 

JOGO DE HALTERES DE 3 kg: para 

treinamento colorido, fabricado em poliestireno 

de alto impácto, envasado com densa argamassa 

metálica (pares) 
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FISIOTERAPIA 

ULTRASSOM: Transdutores 02. aparelho de 

ultrassom terapêutico nas frequências de 1MHz 

e 3MHz, área efetiva de radiação de 7cm, 

seleção de frequência de 1 MHz ou 3 MHz, 

potência máxima de saída de 21 watts, possui 

protocolos préprogramados, modo de emissão 

do ultrassom ajustavel em contínuo ou pulsado, 

sendo o pulsado com frequência de pulso de 100 

Hz, ou 16 Hz com razão de pulso de 1/2 e 1/5. 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA: com 

fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de 

aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro 

cristal de 3mm e 03 prateleiras. Dimensões 

externas aproximadas: 50 cm comp. x 40 cm 

prof. x 1,50 m altura Cubagem: 1,54 x 0,54 x 

0,44 = 0,365 M³ Peso: 21 kg Cubagem com 

engradado: 1,58 x 0,58 x 0,48 = 0,439 M³ Peso: 

31 kg. Acompanha vidros. 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: com 

fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de 

aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro 

cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões 

externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm 

prof. x 165 m de altura. Medidas da embalagem 

1,67 x 0,70 x 0,44. Cubagem: 0514m³ Peso: 

25kg. Medidas da embalagem com Cubagem 

com engradado: 0,646m³ . Peso: 35kg. 

Acompanha vidros. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

BALDE A PEDAL/LIXEIRA: Material de 

confecção aço inoxidável; capacidade mínimo 

de 15 litros. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 
BIOMBO: Material de confecção: aço 

inoxidável; rodízios possui; tamanho triplo. 
UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA: 

confeccionada em aço carbono ideal para uso 

sanitário e chuveiro. Assento sanitário 

removível, encosto em nylon, apoio para os 

braços removíveis, apoio para os pés 

escamoteáveis, freios bilaterais, rodas traseiras 

aro 06? giratórias com pneus maciços rodas 

dianteiras aro 06? com pneus maciços 

posicionadas na parte interna da cadeira. Largura 

do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 40 

cm Altura Encosto: 37 cm Altura do Assento ao 

Chão: 50 cm Comprimento Total da Cadeira: 56 

cm Largura Total Aberta: 50 cm Largura Total 

Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 91 

cm Peso da Cadeira: 9,5 kg Capacidade Máxima 

de Peso: 85 kg Altura do Chão ao Ap de Braço: 

69 cm Altura do Assento ao Ap de Braço: 19 

cm. 
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CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 

(EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR): 

Cadeira odontológica com estrutura em aço, com 

tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, 

articulação central entre assento e encosto, com 

pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio 

de braço curto fixo e outro escamoteável, 

facilitando sua entrada e saída. Encosto da 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

cadeira em chapa de aço, sem parafusos 

aparentes, apoio de cabeça articulada com 

regulagem de altura. Base em chapa de aço 

fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento 

anticorrosivo, evitando futuros sinais de 

oxidação e sem necessidade de fixação no piso, 

com movimentos silenciosos e sincronizados 

através de moto redutores elétricos totalmente 

isentos de óleo, evitando assim riscos com 

vazamentos e movimentos involuntários. Pintura 

lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento 

ergonômico, macio injetado em PVC flexível e 

sem costura, com apoio lombar. Caixa de 

distribuição integrada a base da cadeira.  

Acionamento dos movimentos da cadeira feitos 

através de comando de pé independente móvel, 

com todas as funções da cadeira e peças de mão 

integradas. Equipo acoplado , com mesa dotada 

de três terminais sendo: uma seringa tríplice, 

uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, 

lisas, de fácil limpeza e desinfecção, mesa com 

suporte para até (4) quatro pontas aos menos. 

Pedal progressivo móvel para acionamento dos 

instrumentos. Cuba fabricada em porcelana, 

removível e de fácil limpeza com porta detritos 

sólidos, sistema de água para enxágue da 

cuspideira regulado através de registro. Um 

sugador com diâmetro 6,3 mm 

(aproximadamente), tipo venturi. Refletor 

Odontológico dotado de lâmpada halógena de 

fácil troca, com cor de iluminação de 5000 k 

(iluminação a luz do dia). Pega mão duplo de 

fácil manuseio, todos os movimentos de giro 

possuem batente para evitar rompimento dos 

cabos elétricos, cabeçote injetado em ABS, com 

proteção UV, cabeçote totalmente fechado, com 

proteção frontal em acrílico, proporcionando 

maior segurança ao paciente, braço 

multiarticulado e comprido que permite, 

permitindo a iluminação durante o 

procedimento, acionamento liga/desliga no pé. 

Mocho Odontológico com fácil regulagem da 

altura do encosto por manopla independente que 

permite ajuste anatômico localizada atrás do 

assento, estofamento com espuma espessa 

revestida em laminado de PVC, garantindo 

maior resistência e rigidez, sem costura e de 

fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de 

altura do assento por alavanca independente 

localizada em baixo do assento e base com cinco 

com rodízio. 

Com Assistência Técnica. 
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64 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CADEIRA DE RODAS: Material de 

confecção Alumínio; Braços fixos; 

Pés Removível; Elevação de pernas possui; 

Suporte de soro possui; Capacidade Até 170 kg 

a 250 kg. 

UNID 

06  

ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CADEIRA DE RODAS: Material de Alumínio; 

Braços Removíveis; Pés Removível; Elevação 

de pernas possui; Suporte de soro possui; 

UNID 
18 ALCEN – 

ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
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Capacidade entre100 kg a 160 Kg.  

66 

 

 

 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: 

Estrutura em tubos de aço quadrado;  Apoio de 

braço frontal estofado  com altura regulavel de 

altura através de cremalheira; Assento, encosto e 

apoio de braço lateral em material termoplástico; 

Pés com ponteiras plásticas; Acabamento em 

pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso;  

Apoio para braço estofado: 0,63 x 0,20 m 

Dimensões aproximadas: 82x64x68 cm 

Capacidade: 130 Kg. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CAMA HOSPITALAR FAWLER 

ELÉTRICA: Estrutura em tubo de aço com 

tratamento antioxidante e acabamento com 

pintura em epóxi pó ou material superior. 

Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, 

Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, 

Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais 

articuláveis e fabricadas em polietileno ou 

material compatível. Acionamento através de 

controle remoto a fio ou teclado de membrana 

localizado nas grades/peseira. Cabeceira e 

peseira removíveis fabricadas em polietileno ou 

material compatível. Rodízios de no mínimo 4 

polegadas de diâmetro, totalmente em material 

plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de 

carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão 

compatível, mínimo densidade 28; revestido por 

material impermeável isento de qualquer tipo de 

látex em sua composição e cobertura retardante 

de fogo.Alimentação elétrica 127 V ou bivolt. 

Com Assistência Técnica. 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CAMA PPP: Cabeceira e peseira removíveis 

em poliuretano injetado com painés em 

laminado melamínico. Base em tubos metálicos 

com pés recuados e rodízios de 4 no mínimo, 

totalmente revestida em material termoplástico 

de alta resistência; com bandeja para guarda de 

materiais; estrado articulado em 3 secções 

revestido em material termo-conformado de alto 

impacto; movimentos Trendelenburg, Reverso 

de Trendelenburg, elevação do dorso; elevação 

do leito. Sistema de acionamento através de 3 

motores com comando elétrico e controle 

remoto; grades laterais em poliuretano injetado 

com paines em laminado melamínico, 

movimentação para que fiquem acima e abaixo 

do leito. Equipada com um par de porta-coxas 

estofados, com alturas reguláveis em inox. Um 

par de barras de apoio com altura regulável, em 

aço inox, localizadas nas laterais do leito, que 

permitam auxílio a parturiente. Um par de apoio 

para os pés, com altura regulável e estofados. 

Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para 

coleta de resíduos. Dispositivo que permita a 

retração da parte das pernas sob o leito para o 

momento do parto com o encaixe da guarda da 

peseira junto da cabeceira. Suporte de soro em 

aço inox com altura regulável, nos dois lados da 

UNID 
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cabeceira. Tratamento antiferruginoso, 

acabamento em pintura eletrostática a pó. 

Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da 

cama para proteção de parede. Sistema de 

movimento e freio acionado por um único pedal 

colocado nos dois lados da cama, permitir o 

movimento livre dos 4 rodízios em todas as 

direções, podendo bloquear 2 rodízios par 

dirigibilidade travar os 4 rodízios, impedindo 

que a cama se movimente. Colchão de espuma 

densidade 33 revestido em material impermeável 

isento de látex, compatível com as seções do 

leito. Capacidade para pacientes de até 180kg. 

Dimensões com tolerância de +/- 5%. Externas: 

2,10 x 1,00m, altura regulável de 0,55 até 

0,80m. Internos: 1,90 x 0,90m. Alimentação 

selecionável 110/220 V, 60 Hz. 

Com Assistência Técnica.  

69 

 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CARRO DE CURATIVOS: em inox, estrutura 

em tubo, tampo e prateleira em chapa n°20, 

varanda em toda a volta em tubo e pés com 

rodizios. Acompanha balde de inox e bacia de 

inox  Dimensões aproximadas:  0,75 x 0,45 x 

0,80m. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

CARRINHO PARADA CARDIO–

RESPIRATÓRIA: Construído em chapa de aço 

em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios  

giratórios (com giro de 360 graus), sendo 02 

com freios, com mínimo de 4 gavetas, pelo 

menos uma gaveta com colméias totalizando no 

mínimo 20  divisórias para medicamentos e as 

outras para uso geral.  Mesa superior para 

preparação de medicamentos. Possuir sistema de 

travas nas gavetas; Facilidade para o transporte, 

Acompanhar suporte para cilindro de oxigênio, 

Suporte para soro, Suporte para cardioversor ou 

desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e 

régua de tomadas com cabo de extensão elétrica 

no mínimo de um 1,50 M. 

Com Assistência Técnica.  

UNID 
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71 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

MACA SIMPLES: Material de confecção Aço 

inoxidável; Grades laterais Possui; Suporte de 

soro Possui; Acessório(s) Colchonete.  

UNID 
18 ALCEN – 

ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 
CARRO DE TRANSPORTE: Estrutura em 

aço com acabamento em epóxi, com tratamento 

anti-ferruginoso Duas portas na lateral; Para-

choque de borracha em toda a volta. Rodízios de 

4", sendo 2 fixos e 2 giratórios, com freios. 

Possui 3 prateleiras internas. Dimensões 

aproximadas (+/- 7%): 0,90 x 0,60 x 1,00m (C x 

L x A). 

UNID 
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73 
MAT/MOB 

HOSPITALAR 
COMADRE: Material de confecção Aço 

inoxidável; Capacidade Mínimo de 02 litros. 
UNID 

59 ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 
ESCADA COM 2 DEGRAUS: Armação em 

tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi 

reforçada  Degrau revestido com material 

sintético antiderrapante Pés com ponteira de pvc  

Dimensões externas aproximadas: comprimento 

0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura  

Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm  Altura do 1º 

degrau ao 2º 0,23cm  Espessura da chapa do piso 

0,91mm bitola 20  Piso de chapa de aço carbono. 

UNID 
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75 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

MESA AUXILIAR: 40 x 60 x 80 Aço Inox 

com Rodízio é um equipamento utilizado para 

descanso de qualquer tipo de equipamentos  

Estrutura em tubos redondos. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: Base 

fabricada em aço inoxidável ou material 

superior, com tratamento anti-corrosão. Base 

móvel com rodízios de no mínimo 3 polegadas 

dotada de sistema de movimentação, fixação e 

freios motorizados acionados através do painel 

de controle.Coluna fabricada em aço inoxidável 

ou material superior, com tratamento anti-

corrosão. Chassis: fabricado em aço inoxidável 

ou material superior, com tratamento anti-

corrosão, com sistema que proporcione a 

blindagem contra líquidos das partes internas. 

Leito articulável, radiotransparente, dividido no 

mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, assento, 

renal e perneira retráteis). Régua em aço 

inoxidável ou material superior para colocação 

de acessórios. Capacidade de carga mínima de 

220 kg na posição zero. Movimentos 

motorizados: regulagem de altura a partir de 760 

mm ou menor com curso de no mínimo 200mm 

de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 25 o, 

reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 25o, 

lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 o, 

Apoio de cabeça (para cima / para baixo) 

mínimo de 45 ° / 90 °, Placa de apoio (para cima 

/ para baixo e posicionamento horizontal) 

mínimo de 90 ° 90 ° 15 °, Placa traseira (para 

cima / para baixo) mínimo de 75 ° / 20 °, 

deslocamento longitudinal na faixa mínima de 

+/-300mm para cada lado e dorso. Os colchões 

impermeáveis e completamente translúcidos aos 

raios X. Tampo de mesa com comprimento 

mínimo de 1900 mm e Largura mínima de 500 

mm, totalmente translúcida ao RX, Compatível 

UNID 
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com arco em C. Os movimentos motorizados 

deverão ser acionados por painel de controle 

localizado na coluna da mesa e via controle 

remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m 

de comprimento. Deve permitir no mínimo as 

seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e 

coxa; Flexão abdominal; semissentado e 

sentado. Acessórios mínimos que acompanham 

o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte 

para renal; 01 par de suportes de braço, 01par de 

porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de 

ombreiras, 01 jogo de colchonete, leve e de fácil 

manipulação, impermeável sem nenhum tipo de 

costura ou revestimento. Bateria interna 

recarregável. Alimentação elétrica: 127V ou 

bivolt. 

Com Assistência Técnica.  

77 

 

 

 

MAT/MOB 

HOSPITALAR 

MESA/MACA DE EXAME: Estrutura tubular 

em aço redondo; Leito estofado revestido em 

courvim;  Cabeceira reclinável em até 4 posições 

através de cremalheira;  Pés com ponteiras 

plástica;  Pintura eletrostática a pó epóxi; 

Dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 

0,55m largura x 0,80m altura.Garantia do 

Fabricante 12 Meses DIMENSÕES aproximadas 

Peso (Gramas) 27000 Altura (cm) 80 Largura 

(cm) 55 Comprimento (cm) 180. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA : 

características técnicas: constituída em aço com 

tratamento antiferrugem, com superfície lisa e 

cantos arredondados. deve ser estofada com 

material anatômico anti deformante, com 

espuma de poliuretano de densidade controlada, 

forrado com curvin na cor azul royal, resistente 

aos produtos de desinfecção hospitalar. base 

com 04 rodízios giratórios pedal protegido 

contra pingos de líquidos ipx1. dimensões 

aproximadas: altura máxima de 0,91m e mínima 

0,69m. largura mínima de 0,650m, comprimento 

1,75m, utilizada na realização de procedimentos 

em consultório ginecológico, com capacidade 

para suportar de 180 a 250 kg. o sistema deve 

ser totalmente elétrico controlado pelo operador 

através de acionamento e comandos elétricos: 

subida, descida, elevação do encosto do tórax, 

movimento de trendelemburg. E perneira em 

comando por pedal elétrico, isento de óleo. o 

sistema de posição de trabalho e posição original 

volta a zero. a mesa possui uma cuba coletora 

tipo gaveta em aço inox para coleta de material, 

porta coxas e perneiras, reguláveis quando em 

posição de coleta. possui suporte para lençol 

descartável. tensão de voltagem automática 

127/220v. deve atender as normas de segurança 

NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-

2; selo do INMETRO e deve acompanhar os 

seguintes acessórios: 01 (uma) cuba coletora, 02 

(dois) apoios de pernas e calcanheiras, 01 (um) 

pedal e todos os cabos elétricos. 

Com Assistência Técnica. 
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79 
MAT/MOB 

HOSPITALAR 
PAPAGAIO: Material de confecção Aço 

inoxidável. Papagaio 26 x 15 cm 1 litro. 
UNID 

29 ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

POLTRONA HOSPITALAR: estrutura em 

aço / ferro pintado; encosto, assento, descansa 

pés e braços estofados com espuma d26; 

revestido em courvim; movimentos simultâneos 

do encosto, descansa pés e braços comandados 

por meio de alavanca lateral; reclinável em até 

04 posições; acabamento em pintura epóxi com 

tratamento antiferruginoso;  pés com ponteiras 

de borracha; capacidade 150 kg. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

SUPORTE HAMPER: Estrutura em tubo 

redondo de aço ino  de 1”   1, 5 mm; P s com 

rodízios 2"; Dimensões: 0,50 x 0,80m; 

Capacidade: 150 Litros Saco Brim Tampa 

Basculante em alumínio. 

UNID 
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MAT/MOB 

HOSPITALAR 

SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS: 

Base em quadripé de tubos 50 x 30mm com tubo 

inferior de 22,22mm em inóx e tubo superior de 

15,87mm. 4 ganchos cruzados na extremidade 

superior. Regulagem por meio de mandril de 

PVC. Com rodízios. Altura mínima: 1,24 m 

Altura máxima: 2,10 m. 

UNID 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO: Material de 

confecção: madeira/ mdp/ mdf/ similar; tamanho 

mínimo de 1,80 x 0,75m, com base e tampo em 

MDP BP 15mm com borda em pvc 0,45mm, 

possui duas portas e uma prateleira fixa com a 

capacidade de 15 kg. Conta com sistema de 

fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves. 

UNID 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

ARMÁRIO DE AÇO / FERRO PINTADO: 

Tamanho mínimo de 1,60 x 0,40m, possui 4 

prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), 

fechadura conjugada, tratamento especial da 

superfície e pés com sapatas plásticas protetoras, 

com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade 

e durabilidade. 

UNID 

 

 

05 

 

ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 

85 

 

 

 

MOBILIÁRIO 

COMUM 

ARQUIVO DE AÇO: 04 gavetas p/ pasta 

suspensa; deslizamento da gaveta trilho 

telescópico, confeccionado em chapa de aço 26, 

destinado a utilização de armazenamento de 

documentos por meio de pastas suspensas, 

Dispõe de sistema de fechadura* de miolo, com 

capacidade de carga de 10kg por gaveta, pintura 

eletrostática. Dimensões Altura: 1,33m Largura: 

0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 

Capacidade por gaveta: 10 kg (*) O Arquivo de 

Aço é fornecido com 02 (duas) chaves. 

UNID 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO: Cadeira 

estofada giratória, 84x40cm, cor escura 

(preferencialmente preta). Possui rodízios e 

apoio para os braços, encosto com regulagem 

horizontal e vertical e assento com regulagem de 

altura, revestido em tecido, assento e encosto em 

UNID 
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espuma injetada. 

87 

MOBILIÁRIO 

COMUM 
CAMA NÃO HOSPITALAR: Cama solteiro 

confecionada em madeira mdf e mdp, medidas 

aproximadas:largura 98 cm comprimento 197. 

UNID 

 

04 

 

ALCEN – 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 

88 

 

 

MOBILIÁRIO 

COMUM 

LONGARINA: Cadeira de 3 lugares.  Acento e 

encosto injetado em polipropileno (pp) de alta 

resistência. Design anatômico, Estrutura em aço, 

com pintura epóxi eletrostática.  Cor da 

estrutura, encosto e assento: preta. Capacidade: 

120kg por lugar. 

UNID 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

MESA DE COMPUTADOR: Base 

madeira/mdp/mdf/similar; divisões de 01 a 02 

gavetas; material de confecção: 

madeira/mdp/mdf/similar; suporte para CPU 

possui; suporte para impressora possui; suporte 

para teclado possui. 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

MESA DE COMPUTADOR: Base 

madeira/mdp/mdf/similar; divisões de 03 a 04 

gavetas; material de confecção: 

madeira/mdp/mdf/similar; suporte para CPU 

possui; suporte para impressora possui; suporte 

para teclado possui. 

UNID 
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MOBILIÁRIO 

COMUM 

MESA PARA CONSULTÓRIO: Mesa 

retangular com tampo sobreposto, em MDP 

18mm, filetado em todos os lados c/ filete 2 mm. 

Painel frontal em MDP 15 mm, fixado por 

minifix pés laterais com base em chapa de aço 

repuxada sem ponteira, com coluna vertical de 

120 mm, dotada de calha para frontal para 

passagem de cabos, 02 gavetas em chapa de com 

trilho de roldana, fechadura com trava 

simultânea das gavetas frente em MDP 18 mm 

com acabamento filetado e teclado retrátil. 

Acabamento metálico na cor cinza claro e 

melamina na cor argila (off white) Med. 1,40 x 

0,70. 

UNID 
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ELETROELETRÔNICO 

APARELHO DE DVD: Controle 

Remoto Possui; Portas USB; Reprodução 

DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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ELETROELETRÔNICO AR CONDICIONADO: Climatização Apenas 

frio; Tipo Janela mínimo de 18000 BTU.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 
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ELETROELETRÔNICO 

BEBEDOURO DE COLUNA: Tampo superior 

frontal e a bandeja removível, fabricados em 

poliestireno de alto impacto (PSAI), acoplados 

sobre as laterais de aço pintado, não necessita de 

ponto ou conexão de água ligada na rede 

hidráulica. Invólucro em aço pintado 

confeccionado em poliestireno de alto impacto. 

Conexões flexíveis atóxicas em silicone. Água 

natural ou gelada. Bandeja removível 

(desmontável para higienização). Torneiras 

praticas "Up & Down". Sistema de refrigeração 

que opera com compressor de baixo ruído e 

fluído refrigerante R-134a. Controle manual de 

temperatura da água com regulagem externa. Pés 

antiaderentes. Capacidade: Acomoda Garrafão: 
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10 L ou 20 L. Volume interno do reservatório do 

evaporador: 3 L. Capacidade água gelada: 0,5 

L/h. Temperatura de resfriamento: 8 °C - 10 °C.  

Com Assistência Técnica. 

95 

 

 

 

 

 

ELETROELETRÔNICO 

GELADEIRA: Tipo de Degelo Frost Free, 

controle de temperatura externo, controle de 

temperatura do congelador, sistema Frost Free, 

trava na porta do congelador, gavetão de 

legumes transparente, porta-ovos, resfriamento 

extra, prateleira do refrigerador, aramada, porta-

latas, porta-garrafa (s), prateleira trifase não. 

Consumo (kWh)35,5. Capacidade de 

armazenagem total (L)300Capacidade de 

armazenagem do refrigerador 

(L)253Tensão/Voltagem110V 220V. Consumo 

de Energia A (menos 25% de consumo). 

Capacidade de armazenagem do congelador 

(L)47. Dimensões LARGURA (cm) 64.5 

ALTURA (cm) 156.8 PROFUNDIDADE 

(cm)71.5. 

Com Assistência Técnica. 

UNID 

 

 

 

 

 

09 
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ELETROELETRÔNICO 

TELEVISOR: Tipo LCD; Tamanho da tela 

Mínimo de 20"; Conversor digital Possui; 

Entrada HDMI; Portas USB; Full HD Sim.  

Com Assistência Técnica. 

UNID 

 

16 
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97 

ELETROELETRÔNICO VENTILADOR DE TETO: COMPOSIÇÃO / 

TIPO: 3 PÁS / DE TETO 

Com Assistência Técnica. 

UNID 
01 ALCEN – 

ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
 

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS 

A entrega dos itens desta licitação deverá em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h, nos endereços pertencentes a Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói, a serem realizados nos locais descritos na coluna referente á Local Entrega do item 3 do Anexo I. 

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO (INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO) 

O prazo de entrega dos itens descritos no Termo de Referência será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento 

da Nota de Empenho. 

6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do processo serão feitos pelos servidores:  

VIPAHE: 

HOF: Celia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9  

 Jaqueline da Conceição Barcellos, Cargo: Administradora, Matrícula nº. 435.508-7. 

HMCT: Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula: 437.097-9 

Wladimir Simões de Oliveira, Cargo:Administrador, Matrícula nº 436265-0 

MMARVF- Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 436.446-9 

João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula: 437.508-5 

VIPACAF: 

Maria Aparecida Gonçalves, Cargo: Deptº Administrativo e Análise de dados,   

Matrícula: 229008-8 

Marcelo Marsico Leal, Cargo:Farmacêutico, Matrícula: 436856   

7 - ESTIMATIVA DO VALOR 

O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão será realizado pelo DEAD 

8 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE 

FONTE: 0.0.207 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.3051 

NATRUREZA DA DESPESA: 44.90.52/339030 

9 – AÇÃO VINCULADA NA PAS 
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   EIXO: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade 

   META: 1- Readequar a estrutura física e equipamentos de 15 Unidades de Saúde 

                  2- Implantar 13 leitos de UTI,14 leitos psiquiátricos e 2 leitos clínicos no Hospital Municipal Carlos Tortelly Leitos 

                   implantados e operativos 

                  3- Implantar 16 novos leitos na Maternidade Alzira Reis (sendo 2 de UCI neonatal e 14 obstétricos). 

   AÇÃO:  1- Assegurar a Estrutura física para o desempenho das atividades das 14 Unidades de Saúde 

                  2- Aquisição de equipamentos e mobiliário para implantação de leitos 

                  3- Aquisição de equipamentos e mobiliário para implantação de leitos 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES –  

10.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1.1 Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto à ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002, 

ao item que couber. 

10.1.2 Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o 

objeto da presente licitação. 

10.1.3 O equipamento fabricado no exterior deverá ter apresentação do certificado de conformidade com as Normas Brasileiras de 

Segurança Elétrica – NBR IEC 60601. 

 

10.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.2.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência; 

10.2.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do 

contrato; 

10.2.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

10.2.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital; 

10.2.5 Comunicar à CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto fornecido, 

para que seja substituído; 

10.2.6 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto, permitindo o acesso dos 

profissionais da CONTRATADA às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as Normas internas da 

CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em 

suas dependências. 

10.2.7 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

10.2.8 Acompanhar, verificar e fiscalizar a entrega do material, para asseguras a fiel observância do prazo de entrega, bem como 

das especificações constantes dos produtos deste termo. 

 

10.3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.3.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na presença de servidor 

devidamente autorizado; 

10.3.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no valor do pagamento todas 

e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

10.3.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

10.3.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados 

ou desconformes com as especificações;  

10.3.5 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas 

atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 

10.3.6 Entregar todos os produtos com a validade adequada, de acordo com o solicitado e com as especificações constantes no 

Edital e no Termo de Referência. 

10.3.7 No ato da entrega do material deverá estar a Nota Fiscal, identificando em seu corpo a Nota de Empenho, a que se refere. 

10.3.8 O equipamento terá que ser novo e sem uso, e ainda, durante o período de garantia, quaisquer peças que necessitem ser 

substituídas e quaisquer serviços prestados serão sem ônus para a Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Os equipamentos 

terão prazo de garantia de 12 meses contados a partir do recebimento definitivo, em que será atestado o correto e pleno 

fornecimento do objeto adquirido, a contratada ficará responsável pela montagem, instalação e por toda assistência técnica para o 

perfeito funcionamento dos equipamentos até o final da garantia. 

10.3.9 As despesas com a montagem e desmontagem, substituição de peças, de componentes ou do equipamento com um todo e o 

transporte para o atendimento das condições previstas neste item, correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a 

CONTRATANTE quaisquer ônus. 

10.3.10 A solução do defeito apresentado no equipamento deverá ser realizado por conserto de peça defeituosa ou substituição por 

peça original. O prazo máximo para a solução do problema detectado não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, a contar da 
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notificação feita pela CONTRATANTE. 

10.3.11 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos e não satisfeitas as condições estabelecidas, deverá a CONTRATADA 

substituir o equipamento ofertado por outro com as mesmas características, em perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos. 

10.3.12 Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e despenho 

iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do equipamento, sempre novos e de primeiro uso, não podendo ser 

recondicionados. 

10.3.13 a empresa CONTRATADA ficará obrigada a garantir a instalação do equipamento, assistência técnica, treinamento aos 

profissionais correspondente ao equipamento. 

10.3.14 Prestar esclarecimentos à Fundação Municipal de Saúde sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam 

independentemente de solicitação. 

10.3.15 Adotar todos os critérios de segurança para os seus empregados quando da entrega do material. 

10.3.16 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO, 

BANCO DE SANGUE/AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRO 

CIRÚRGICO, EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, 

FISIOTERAPIA, MATERIAL PERMANENTE/MOBILIÁRIO 

HOSPITALAR, MOBILIÁRIO COMUM E EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS INCLUINDO MONTAGEM, 

INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO COUBER, por 

um período de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do 

Contrato, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI E A __________________. 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, doravante denominado 

CONTRATANTE, representado neste ato pela Sr. Presidente RODRIGO ALVES TORRES 

OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 121757561e inscrito no CPF sob o nº 026.087.017-01 

e a empresa ____________________, situada na Rua ____________ nº___, Bairro _______, Cidade 

_________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, 

representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliado na Rua 

_______ nº ___, Cidade _________ , com fundamento no processo administrativo nº( 200/7569/2020), 

que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, do instrumento convocatório, 

aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

1.1- O presente CONTRATO tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO, 

BANCO DE SANGUE/AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRO CIRÚRGICO, 

EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPIA, MATERIAL 

PERMANENTE/MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MOBILIÁRIO COMUM E EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 

QUANDO COUBER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NITERÓI,  na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.  

    1.1.1 O produto deverá ter Assistência Técnica Autorizada na cidade de Niterói ou cidades limítrofes 

num raio de até 50km. 

    1.1.2 Garantia Mínima de 12 (doze) meses para o equipamento. 

    1.1.3 O equipamento deverá atender os padrões ABNT/INMETRO. 

    1.1.4 O produto fabricado no exterior deverá trazer todas as informações em suas embalagens e todo 

material impresso deve estar escrito em Língua Portuguesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento do objeto será realizado de acordo com o Termo de 

Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente 

instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a)  Efetuar, com pontualidade, os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

no contrato; 

b)  Fornecer à CONTRATADA documentos , informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente contrato;  

c) Exercer a fiscalização do contrato; 

d)  Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no presente contrato; 

e) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, conforme o caso;  

f) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA execute o fornecimento do objeto, 

pertinente ao acesso dos funcionários da contratada às dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a 
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todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive aquelas 

referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências. 

g) Acompanhar, verificar e fiscalizar a entrega do material, para assegurar a fiel observância do prazo de 

entrega, bem como das especificações constantes dos produtos deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na qual 

constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência, na presença de servidor devidamente 

autorizado; 

b) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no valor 

do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das 

mercadorias; 

c) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

d)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular 

ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;  

e) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, 

do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 

f) Entregar todos os produtos com a validade adequada, de acordo com o solicitado e com as 

especificações constantes no Edital e no Termo de Referência;  

g) Fornecer equipamento novo e sem uso.  

h) Durante o período de garantia, qual seja, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo, 

substituir as peças e prestar os serviços que se façam necessários, sem ônus à CONTRATANTE. 

i) Responsabilizar-se, sem ônus à CONTRATANTE, pela montagem, instalação, treinamento dos 

funcionários para o uso dos itens, e assistência técnica para o perfeito funcionamento do objeto do 

presente contrato, até o término do prazo de garantia a que se refere o subitem anterior. 

j)  Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos e não satisfeitas as condições estabelecidas, deverá a 

CONTRATADA substituir o equipamento ofertado por outro novo com as mesmas características, em 

perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

k) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de 

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do equipamento, sempre novos 

e de primeiro uso, não podendo ser recondicionados. 

l) Prestar esclarecimentos à Fundação Municipal de Saúde sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam independentemente de solicitação. 

m) Adotar todos os critérios de segurança para seus empregados quando da entrega do material. 

n) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

o) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, 

para o corrente exercício de _____, assim classificados: 

FONTE: 217 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.3051 

NATRUREZA DA DESPESA: 4490.52.00 

NOTA DE EMPENHO: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes deverão ser empenhadas 

integralmente no exercício em curso nos termos do caput do art. 57, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO:  

Dá-se a este contrato valor total de R$________ (_____________). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do 

instrumento convocatório, do Termo de Referência, do contrato e da legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de entrega será de prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, contados da data do Recebimento da Nota de Empenho, que será enviada via endereço 

eletrônico ao(s) Licitante(s) vencedora(s). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão 

constituída por membros designados pela Presidente da Fundação Municipal de Saúde, que são:   

 

VIPAHE: 

HOF: Celia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9  

 Jaqueline da Conceição Barcellos, Cargo: Administradora, Matrícula nº. 435.508-7. 

HMCT: Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula: 437.097-9 

Wladimir Simões de Oliveira, Cargo:Administrador, Matrícula nº 436265-0 

MMARVF- Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 436.446-9 

João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula: 437.508-5 

 

VIPACAF: 

Maria Aparecida Gonçalves, Cargo: Deptº Administrativo e Análise de dados, Matrícula: 229008-8 

Marcelo Marsico Leal, Cargo:Farmacêutico, Matrícula: 436856   

 
PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao 

do pagamento, na seguinte forma: 

a) Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no 

ato da entrega dos itens  

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 5  

(cinco) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as 

especificações correspondentes ao Termo de Referencia deste Edital, com a consequente 

aceitação e/ou recusa. 

PARÁGRAFO QUARTO – Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 

processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam 

em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo 

responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e 

determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e 

que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença 

de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da 

execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do 

cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou de modo 

parcelado, mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição 

financeira contratada pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI,  contado do primeiro 

dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento 

definitivo.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 

possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo 
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CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição 

financeira contratada pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, abrir ou manter conta corrente 

naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 

instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados 

exclusivamente pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente 

com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  

Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE na pessoa do 

funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficam excluídos da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal eletrônica 

Inteligência – Nfel, os seguintes contribuintes:  

a) contribuintes profissionais autônomos que tenham o recolhimento da ISSQN efetuado através de 

tributação fixa;  

b) contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples nacional qualificados como 

Microempreendedor Individual – MEI, quando prestarem serviços para pessoas físicas.  

c) bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo BACEN. 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal devidamente 

atestada, com vistas ao pagamento, para o Departamento Administrativo – Setor de Contratos, localizado 

na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 8º andar, Centro, Niterói/RJ, em nome do Fundo Municipal de 

Saúde de Niterói, inscrito no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, até __ dias/horas após a entrega de cada 

parcela.”  

PARÁGRAFO QUINTO – A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada po 02 (dois) 

servidores, que não o ordenador da despesa, comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação 

efetiva do serviço.” 

PARÁGRAFO SEXTO – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - A(s) NFeI(s)/Fatura deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de 

Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.  

PARÁGRAFO OITAVO - A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) de acordo com o empenho 

gerado no ato da contratação.  

PARÁGRAFO NONO - No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota 

Fiscal/ Fatura os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução 

Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.  

PARÁGRAFO DÉCIMO - Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas 

ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, a Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, 

CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas 

alterações.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal 

por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a 

sua contagem a partir da data da respectiva representação.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde 

que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro 

rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 

0,5% ao mês pro rata die. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA 
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 dias , contado da data 

da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 

8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os 

seguintes eventos: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 
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c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato. 

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo 

após sua liberação.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas , para 

que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do contrato.  

PARÁGRAFO QUARTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, 

respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento 

de recibo correspondente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 

65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total 

ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 

80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Fundação Municipal de Saúde de Niterói poderá:  

    a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela 

recebidas indevidamente;  

    b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto 

contratual não executado e;   

   c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada (s) de acordo com a 

gravidade da infração:   

a ) advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de 

Despesa;  

b) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, 

prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à 

apreciação do Secretário Municipal da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada;   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário 

Municipal da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.  

d) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 

falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.   

PARÁGRAFO SEGUNDO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 

licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:   

a)a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de 

Despesa.  

 b)a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador 

de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário Municipal.   
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 c)a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário 

Municipal.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput: 

 a)corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com 

a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b)poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;   

c)não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das 

infrações cometidas;   

d)deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.   

PARÁGRAFO QUARTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 

CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos segundo e terceiro da 

cláusula oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.   

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:  

a)não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;  

b)sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com 

multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;   

c)será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo 

sexto, da cláusula oitava.   

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.   

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a 

incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 

412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, 

aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.    

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa 

do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 

do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou 

valor, se for o caso.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 

para a apresentação da defesa.   

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo 

de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 

sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração 

dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.   

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados 

com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 

Município de Niterói enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE na 

Secretaria de Administração e no SICAF 
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PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser 

remetido o extrato de publicação no veículo de publicação dos atos oficiais do Município do ato de 

aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de 

Niterói.   

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos 

termos do art. 5º da Lei 12.846/13, por meio de decisão judicial transitada em julgado ou processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o presente contrato 

poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação da multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e 

danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou 

aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem 

cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver 

o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da 

pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com 

prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, 

devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do 

cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e 

legislação específica.    

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a 

Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o 

cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, 

exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente CONTRATADA perante a CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, 

exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei n° 

8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Diário 

Oficial do Município de Niterói, devendo seus dados ser enviados, eletronicamente, ao Tribunal de 

Contas do Estado, para conhecimento, nos termos da Deliberação 312/2020 do TCE-RJ. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, 

objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que 

não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as 

partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em 

presença de testemunhas abaixo firmadas. 

Niterói, _____de _________de ______. 
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___________________________________________________ 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 


