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PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 47/2021 (Processo Administrativo n.º 200/8704/2021). 

 

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: 27/12/2021 

HORÁRIO: 10 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

EMAIL: comissaocppsaude@gmail.com 

 

1. DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 

MOBILIÁRIOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI., conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência) e no 

Anexo II (Planilha de Quantitativos e Preços Estimados). 

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. 

1.8 O(s) produto(s) fabricado(s) no exterior deverá(ao) trazer todas as informações em suas embalagens e todo material 

impresso deve estar escrito em Língua Portuguesa. 

 

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: 607 

PROGRAMA DE TRABALHO:  2543.10.302.0133.3051  

NATRUREZA DA DESPESA: 4490.52.00 

 

FONTE: 607 

PROGRAMA DE TRABALHO:  2543.10.302.0133.3050  

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. 

    3.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação 

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


PROC200/8704/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

2 

 

 

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. 

   4.1.2 Para os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107  a 

participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

    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;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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. 

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; 

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

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, 
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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 à ANVISA, conforme RDC 185/2001 que 

trata do registro de revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na ANVISA e 260/2002 que trata da 

listagem dos produtos para saúde sujeitos a cadastramento, ao item que couber; 

III- O equipamento fabricado no exterior deverá ter apresentação do certificado de conformidade com as Normas 

Brasileiras de Segurança Elétrica – NBR IEC 60601; 

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 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. 
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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: 

    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; 
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    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, 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 Termo de Referência será de até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento 

da Nota de Empenho.  

15.2 A entrega do material deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência. Ocorrerá sempre 

em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h no ALCEN – Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde, sito à 

Rua Coronel Gomes Machado, nº 251 Fundos– Centro – Niterói. Tel. (21) 2613-3779. 

15.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída dos seguintes  membros, 

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

        Gestor: Alexandre Barbosa da Silva – Matrícula: 437.497 FMS 

        Fiscal: Rennan Silva Figueiredo – Matrícula: 437.559-8 FMS  

Para o item 64 do TR: 

        Gestor: Andrea de Sá S. Fulchi – Coordenadora de Saúde Bucal – Mat-FMS: 436.150 

        Fiscais: Regina Maria Castro de Oliveira – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 432.247-5 

                     Maria Bernadete Soares Soraggi – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 229.083-1 

15.4 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. 

15.5 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 no prazo de 07 (sete) dias úteis, 

contados 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. 

15.6 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, no Termo de Referência e 

no Contrato; 

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. 

 



PROC200/8704/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

11 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

17.7 Entregar todos os produtos com a validade adequada, de acordo com o solicitado e com as especificaçõesconstantes 

no Edital, no termo de referência e no contrato. 

17.8 No ato da entrega do material deverá esta Nota Fiscal, identificado em seu a Nota de Empenho, a que se refere.  

17.9 O equipamento terá que ser novo e sem uso. 

17.10 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. 

17.11 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 notificação feita pela CONTRATANTE; 

17.12 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. 

17.13 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. 

17.14 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a garantir a instalação do equipamento, assistência técnica, 

treinamento aos profissionais correspondente ao equipamento. 

17.15 A contratada ficará responsável pela montagem, instalação e por toda assistência técnica para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos até o final da garantia. 

 

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 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.” 
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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$ 4.255.059,62 (quatro milhões e 

duzentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e sessenta 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 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.  
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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.   

          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 Os licitantes adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 

Município de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de: 

    20.12.1 suspensão temporária da  participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de 

Niterói, suas Autarquias ou Fundaçõs (art. 7º, III da Lei nº 8.666/93); 

    20.12.2 impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º 

da Lei nº 10.520/02) 

    20.12.3 declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

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

da Secretaria de Administração.  

    20.13.1 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 
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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.  

20.14. 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. 

20.15 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, 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.  

    22.12.4 ANEXO IV - Declaração de não contribuinte de ISS e Taxas Municipais 
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 Niterói,       de          2021.  

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS 

EM GERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. 

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 O(s) produto(s) fabricado(s) no exterior deverá(ao) trazer todas as informações em suas embalagens e todo material 

impresso deve estar escrito em Língua Portuguesa. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói vem desempenhando um trabalho minucioso no que diz respeito a 

melhorias na utilização dos recursos financeiros disponíveis e, principalmente nos recursos oriundos das emendas 

parlamentares, resoluções estaduais e portarias federais. Nesse sentido, esta Fundação realizou o devido levantamento 

referente às necessidades atuais nas Unidades de Atenção Primária à Saúde, Unidades de Atenção Especializada e Unidades 

do Programa Médico de Família, relativas ao mobiliário, material médico hospitalar permanente e equipo odontológico 

completo. 

2.2. Com o objetivo de trazer mais eficiência e qualidade na gestão das unidades, levando em consideração que estamos 

lidando com serviços consubstanciais para a população niteroiense, as aquisições visam atualizar e/ou substituir os 

mobiliários e equipamentos que são antigos ou obsoletos. Tal ação proporcionará aos serviços assistenciais do Município e 

aos usuários condições mínimas necessárias de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

2.3. A seleção e o dimensionamento dos itens consideraram o cuidado integral, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, e a 

realidade local do município, apontando a necessidade de estruturação dos consultórios das equipes de saúde da família e 

dos consultórios de atenção especializada, das salas multifuncionais (procedimentos, coleta, curativo e observação clínica), 
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das salas de imunização nos módulos do Programa Médico de Família, Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas Regionais e 

dos consultórios odontológicos, a fim de: 

a) ampliar as ações de atenção à saúde da mulher, principalmente de prevenção do câncer de colo do útero e câncer de 

mama, permitindo o cuidado em todos os consultórios das unidades básicas e de especialidades, inclusive pelos enfermeiros 

e fisioterapeutas; 

b) ampliar as ações de atenção às doenças crônicas não transmissíveis, qualificando principalmente o cuidado a partir do 

aumento da oferta de atividades preventivas, de procedimentos clínicos e cirúrgicos executados pelas unidades de atenção 

primária em saúde e da atenção especializada, bem como do manejo das situações de urgência e emergência (ampliação da 

carteira de serviços); 

c) ampliar a vigilância das crianças (obesidade, bolsa família, violência, negligência) através da sala de imunização, que é a 

principal porta de entrada das crianças na APS, além de ampliar a oferta da vacina contra o HPV, vírus responsável pelo 

câncer de colo do útero; 

d) ampliar a capacidade de identificação das hipoxemias silenciosas relacionadas à COVID-19 ou não, através da busca 

ativa e monitoramento realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

e) ampliar a oferta dos serviços prestados pelas equipes de Saúde Bucal na atenção primária à saúde, através de equipos 

completos para os consultórios, visando a melhoria dos indicadores epidemiológicos da Saúde Bucal, bem como melhorar as 

condições de trabalho. 

3 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO  

3.1 O dimensionamento considerou as especificações dispostas na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 

21 de setembro de 2017), bem como o conjunto de metas e indicadores de saúde municipais e de pactuação interfederativa 

de competência da APS e de atenção especializada, tais como os do Programa Previne Brasil (Portarias 2.979 de 12 de 

novembro de 2019 e 3.222 de 10 de dezembro de 2019) e do Programa de Financiamento da Atenção Primária à Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro (PREFAPS) (Deliberação CIB-RJ nº 6.233 de 13 de agosto de 2020). A carteira de serviços do 

Programa Médico de Família de Niterói, em fase de publicação, também foi um norteador importante. 

3.2 A aquisição de equipamentos odontológicos faz-se necessário para adequar as condições de trabalho e ampliar a oferta 

dos serviços prestado pelas equipes de saúde bucal. As unidades que receberão os novos equipos completos foram 

selecionadas de acordo com a qualidade dos equipos atuais, são elas: PMF Boa Vista, PMF Bernardino – Raul Carlos 

Pareto Jr, PMF Marítimos – Carlos Rafael Rodrigues, PMF Cafubá II – Ernesto Che Guevara II, PMF Leopoldina – Júlio 

Diaz Gonzalez, PMF Sapê, PMF Preventório II – Calixto Garcia, PMF Cavalão – Frank País Garcia, PMF Martins Torres 

– Dr. João Vasconvelos, PMF Palácio – Jesus Montañez e PMF Morro do Céu – Faustino Perez. 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO  

Nº ITENS DESCRIÇÃO CATMAT 

Código 

de 

Compra 

E-cidade 

TOTAL 

PMF 

TOTAL 

POLIC, 

UBS E 

COVIG 

QTD 

TOTAL 

1 Armário vitrine 

Armário vitrine com 01 porta, 

fechadura, estrutura em aço pintado na 

cor branca, com 03 prateleiras de vidro 

fumê de aproximadamente 4mm de 

espessura. Medindo aproximadamente: 

150 x 50 x 40cm (Ax Lx P). 

325334 

 

 

 

5986 
86 34 120 

2 Banco giratório 

Banco giratório em aço inoxidável, com 

quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura 

regulável (mínima 47cm e máxima 

61cm), através de eixo central com 

aproximadamente 35cm de diâmetro, 

assento com acabamento boleado (anti-

cortante) e pés com ponteiras de 

borracha. 

405828 

 

 

 

 

9901478 

 

143 30 173 

3 Braçadeira  

Braçadeira para injeção endovenosa, 

coluna inferior em tubo redondo pintado 

na cor branca, haste superior em tubo 

cromado, concha em aço inoxidável com 

acabamento boleado (anticortante), 

movimento regulável, base em ferro 

fundido, altura regulável mínima de 0,85 

e máxima de 1,25m. V 

407740 

 

 

 

 

3493 
86 6 92 
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4 Cadeira de rodas 

Cadeira de rodas com estrutura em aço 

pintada em epóxi na cor preta (encosto, 

assento e descansa pés), rodízios 

traseiros infláveis, dobrável em X, 

assento e encosto em nylon ou courvin 

preto, com capacidade para até 100 

quilos. 

418803 

 

 

 

2337 43 7 50 

5 Carro de curativo 

Carro de curativo com armação em 

tubos cromados, tampo e prateleira em 

aço inoxidável, gradil  

cromado em toda volta, rodas com 3" de 

diâmetro, provido de balde e bacia de 

aço inoxidável com respectivos suportes. 

Medindo aproximadamente: 85 x 75 x 

45cm (Ax Lx P). 

358317 

 

 

 

 

5989 
43 6 49 

6 Mesa auxiliar  

Mesa auxiliar, com estrutura em tubos 

redondos cromados e tampo de aço 

inoxidável. Medindo  

80 x 80 x 40cm (Ax Lx P) 

366847 

 

 

5994 
86 19 105 

7 
Mesa auxiliar 

com rodízios 

Mesa auxiliar, com estrutura em tubos 

redondos cromados com rodízios e 

tampo de aço inoxidável. Medindo 80 x 

80 x 40cm (Ax Lx P). 

422562 

 

 

s/código 
143 10 153 

8 

Mesa auxiliar 

para balança 

infantil  

Mesa auxiliar em aço inox para balança 

infantil com estrutura em tubos 

redondos, dois tampos e  

com ponteiras de borracha (sem 

rodízios). Medindo: 80 x 55 x 55cm (Ax 

Lx P). 

467353 

 

 

5995 
186 12 198 

9 
Mesa consultório 

médico 

Mesa pintada na cor branca, dotada de 

duas gavetas, com puxadores de no 

mínimo 1,5cm de espessura, acabamento 

boleado (anticortante), tampo e pés em 

aço 

inoxidável e ponteiras de borracha nos 

pés. Medindo aproximadamente: 80 x 90 

x 50cm (Ax Lx P). 

207240 

 

 

 

5994 
86 66 152 

10 
Mesa exame 

infantil 

Mesa para exame clínico infantil, 

estrutura tubular de aço pintado na cor 

branca, leito estofado revestido em 

courvin na cor preta e pés com ponteira 

de borracha. Medindo 

aproximadamente:  

85 x 150 x 50cm (Ax Lx P). 

415927 

 

 

 

2564 43 12 55 

11 
Mesa exame 

clínico adulto 

Mesa para exame clínico, estrutura 

tubular de aço pintado na cor branca, 

cabeceira regulável em 

três posições, leito estofado revestido em 

courvin na cor preta e pés com ponteira 

de borracha. 

Medindo aproximadamente: 85 x 180 x 

60cm (Ax Lx P). 

399809 

 

 

 

 

2564 
43 34 77 

12 

Cama hospitalar 

tipo fawler 

mecânica  

Colchão Hospitalar com no mínimo D28, 

com rodízios, material de 

confecção/manivelas/cabeceira e peseira 

de aço ou ferro pintado/ no mínimo 2/ 

com grades laterais 

402833 

 

 

9230736 0 12 12 
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13 

Biombo em PVC 

ou cortina 

hospitalar 

Biombo de três faces com estrutura em 

tubos retangulares de aço ASE 1010 com 

pintura eletrostática a pó na cor branca, 

divisórias em polietileno para facilitar a 

limpeza e higienização na cor branca, 

dotado de rodízios de 0,50mm de 

diâmetro. 

Dimensões: Altura: 180cm | 

Comprimento aberto: 180cm | 

Comprimento fechado: 63cm 

281185/444

802 

 

 

 

 

9227201 
43 42 85 

14 Mesa ginecológica 

Mesa ginecológica, estrutura em 

aglomerado de madeira revestido em 

laminado melamínico na  

cor bege, composta de armário de duas 

portas e três gavetas, leito estofado 

revestido em courvin na cor preta, 

cabeceira regulável em três posições, 

porta-coxas estofados e reguláveis. 

Capacidade para 120Kg. Medindo 

aproximadamente: 87 x 187 x 55cm 

(posição clínica); 87 x 142 x 55cm 

(posição ginecológica) – (Ax Lx P). 

367800 

 

 

 

 

 

 

2565 
143 21 164 

15 

Régua 

antropométrica 

pediátrica (1,35m)  

Regua antropométrica, pediátrica 

material em madeira marfim. 

Características: escala de 100 cm. 

Graduação em milímetros, numeradas a 

cada centímetro. Altura de 1,35 m com 

marcador removível. * embalada em 

saco plástico. 

442454 

 

 

 

6035 186 12 198 

16 Suporte para soro 

Suporte de soro em aço inoxidável, 

coluna inferior em tubo redondo pintado 

na cor branca, altura regulável por 

„borboleta‟, mínimo de 04 (quatro) 

ganchos na parte superior, rodízios com 

no mínimo 2” de diâmetro. 

407727 

 

 

 

4310 
129 13 142 

17 Escada hospitalar 

Escada para uso hospitalar, estrutura 

tubular pintada na cor branca, com 2 

degraus, piso de borracha 

antiderrapante, cinta em aço inoxidável 

em torno dos degraus e pés com ponteira 

de borracha. 

473316 

 

 

 

2033 
186 43 229 

18 Mesa mayo 

Mesa Mayo, armação cromada, altura 

regulável por „borboleta‟, bandeja em 

aço inoxidável com 

acabamento boleado (anticortante), 32 x 

50cm (Px L), com 3 pés dotados de 

rodízios de aproximadamente 2“ de 

diâmetro. 

364278 

 

 

 

5993 86 13 99 

19 

Esfigmomanômet

ro aneroide 

adulto  

Esfigmomanômetro aneróide, com escala 

de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon 

com fixação por velcro para uso adulto, 

manguito e tubo de borracha com 

bomba insufladora (pêra) e válvula para 

descarga de ar, bolsa de nylon ou similar 

para guarda do aparelho. 

432468 

 

 

 

9898903 229 184 413 

20 
Esfigmomanômet

ro aneroide obeso  

Esfigmomanômetro aneróide, com escala 

de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon 

com fixação por velcro para uso obeso, 

manguito e tubo de borracha com 

bomba insufladora (pêra) e válvula para 

435624 

 

 

 

4308 

186 13 199 
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descarga de ar, bolsa de nylon ou similar 

para guarda do aparelho. 

21 

Esfigmomanômet

ro aneroide 

pediátrico  

Esfigmomanômetro aneróide, com escala 

de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon 

com fixação por velcro para uso 

pediatrico, manguito e tubo de borracha 

com bomba insufladora (pêra) e válvula 

para descarga de ar, bolsa de nylon ou 

similar para guarda do aparelho. 

432472 

 

 

 

9898599 186 13 199 

22 Estesiômetro 

Estesiômetro para teste de sensibilidade 

dermato-neurológico, composto de tubos 

com 06 monofilamentos de nylon, 

variando de 0,05g até 300g, 

acondicionados em estojo plástico. 

340321 

 

 

 

3315 

186 12 198 

23 
Estetoscópio 

adulto  

Estetoscópio p/ uso adulto composto de 

corpo auscultador de metal, modelo som 

simples, conector fixo, base e anel 

fixador de termoplástico, diafragma de 

fibra de vidro, tubo confeccionado em 

tygon, mola de aço, hastes metálicas e 

olivas na cor preta ou branca. 

Embalagem individual. 

465738 

 

 

 

2557 
229 49 278 

24 Foco portátil 

Foco portátil, com uma lâmpada, filtro 

atérmico espelhado, haste flexível 

cromada, suporte com apoio pintado na 

cor branca, com 3 rodízios, 110V. 

312666 

 

 

9898627 
186 23 209 

25 

USG diagnóstico 

sem aplicação 

transsesofágica 

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 no 

mínimo 1,2 e 4 imagens para 

 

460314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9902739 

0 1 1 
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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. 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 ou 

LED com no mínimo 17 polegadas. Deve 

permitir arquivar/revisar imagens. 

Frame rate de pelo menos 490 frames 

por segundo. Todos os transdutores 

multifrequênciais, banda larga. HD ou 

SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 

portas USB no mínimo. Mínimo de 03 

portas ativas para transdutores. 

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 5.0 

MHz; Transdutor Endocavitário que 

atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; 

Transdutor Linear que atenda as 

frequências de 4.0 a 11 MHz; 

Transdutor Setorial adulto que atenda 

as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. 

Acessórios: Impressora a laser colorida, 

no break compatível com o equipamento. 

Tensão de acordo com a entidade 

solicitante. 

26 Balança adulto 

Com escala antropométrica de 95 cm a 

190 cm, tela de cristal líquido, 

capacidade de pesagem superior a 200 

kg, frações de 100g. Certificada pelo 

INMETRO e ANVISA. Voltagem 

110/220, características adicionais: tipo 

digital, número de dígitos equivalente a 

seis, dimensões 40 cm x 55 cm, 

plataforma em chapa de aço pintado, 

477007 

 

 

 

 

3930 186 51 237 
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piso antiderrapante. 

27 
Balança 

pediátrica 

Balança pediátrica, eletrônica, 

capacidade para 15Kg, frações de 5g, 

concha anatômica para acomodar o 

bebê, 110 volts. 

442509 

 

 

3931 
186 12 198 

28 
Eletrocardiógrafo 

digital 

Eletrocardiógrafo digital de 3 canais, 

atualizável, que proporcione diagnóstico 

rápido e preciso, e possibilite o 

armazenamento de exames na memória 

em formato digital, permitindo a 

transferência para computadores. Baixo 

peso, estrutura compacta e bateria com 

autonomia para, no mínimo, 3 horas e 

200 exames. Display de cristal líquido 

que permita a exibição contínua das 

informações do paciente e exame. 

Comunicação wireless com PC 

permitindo a transferência de exames do 

eletrocardiógrafo para o computador 

através de interface infravermelho. Deve 

ser provido de software que possibilite 

visualizar, editar e laudar o exame em 

computador podendo ainda exportar os 

exames para PDF. Características 

principais: (1) Modos de operação 

automático, manual e préprogramado; 

(2) Impressão em formato multicanal em 

papel 60mm: 1, 2, 2+R (DII longo) e 3 

canais; (3) Display de LCD; (4) Teclado 

alfanumérico; (5) Papel em rolo ou Z-

fold; (6) Alimentação dupla: re- de AC 

110/220V e baterias internas 

recarregáveis com capacidade para 200 

exames; (7) Armazenamento do último 

exame, permitindo cópias adicionais; (8) 

Impressão da data, hora, ajustes do 

eletrocardiógrafo e informações relativas 

aos exames opcionais; (9) Memória para 

20 exames completos; (10) Detecção e 

análise de arritmias; (11) Análise da 

variabilidade da frequência cardíaca; 

(12) Digitalização do ECG e 

arquivamento em PC; (13) 

Transferência em tempo real para o PC, 

com análise interpretativa. 

458264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3697 

43 0 43 

29 
Aparelho de 

glicemia  

Aparelho de Glicemia digital, 

codificação automática, display com fácil 

visualização da leitura, compatível com 

tiras reagentes e indicado para medir a 

glicose no sangue total capilar. 

389557 

 

 

9904084 229 0 229 

30 Otooftalmoscópio 

Oto-oftalmoscópio a pilha, em aço 

inoxidável, c/ lente convexa/côncava, 

lâmpada de iluminação prima, reflexão 

p/ distância de 50 cm, ajuste mínimo de 0 

a 20 d(+), acompanha jogo de espéculos 

plásticos (mínimo de 05) p/ uso adulto/ 

infantil e estojo p/ acondicionamento do 

275241 

 

 

9902846 

143 1 144 
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aparelho. 

31 

Sistema de vídeo 

endoscopia 

flexível 

Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, 

composto por 01 processadora de 

imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 

Vídeo Gastroscópio, 01 Video 

Colonoscópio e acessórios. Processadora 

de Imagens: Central de processamento 

de vídeo de Alta Definição(HD), que 

possua magnificação, Wide Screen e 

sistema de captura de imagens (através 

de pendrive, cartão de memória ou 

computador). Com balanço de branco, 

ajuste de vermelho e azul independentes, 

seleção de nitidez de imagem, 

enhancement e com sistema de shutter 

manual ou automático. Com sistema de 

congelamento de imagens, controle 

automático de ganho e possibilidade de 

inserção de dados do paciente e do 

médico, data e hora do exame. Com 

saída de vídeo composto, vídeo 

componente e digital: NTSC; Y/C; RGB, 

DVI ou SDI. Fonte de iluminação LED 

ou Xênon com potência compatível 

mínima de 150W, com sistema de 

iluminação de emergência (caso a fonte 

de iluminação seja Xênon) e ajuste 

manual e automático do nível de 

intensidade de iluminação. Monitor: 

Colorido; Tela de cristal líquido de 

matriz ativa com tamanho mínimo de 19 

polegadas, com resolução de mínima de 

1280 x 1024 pixels e com entrada de 

vídeo composto, vídeo componente e 

digital compatíveis com a processadora: 

NTSC; Y/C; RGB. Seleção de 

temperatura de cor, com ajuste de brilho 

, cor e contraste. Videogastroscópio 

eletrônico flexível com CCD ou CMOS 

Colorido, com sistema ótico com campo 

de visão frontal, ângulo de visão de 

aproximadamente 140 graus, 

profundidade aproximada de 3 a 100 

mm, com capacidades de angulação de 

aproximadamente 210 graus para cima, 

90 graus para baixo e 100 graus para 

direita e para esquerda. Tubo de 

inserção com diâmetro externo 

aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal 

de aproximadamente de 9,2 mm e 

diâmetro aproximado do canal de 

trabalho de 2,8 mm. Comprimento de 

trabalho de aproximadamente 1.050mm 

e comprimento total de 

aproximadamente 1350 mm. 

Esterilizável por processo de baixa 

temperatura. Vídeocolonoscópio 

eletrônico flexível com CCD ou CMOS 

454246 
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Colorido, sistema ótico com campo de 

visão frontal, ângulo de visão de 

aproximadamente 140 graus, com 

profundidade aproximada de 3 a 100 

mm, tubo de inserção com diâmetro 

externo aproximado de 12,8 mm, ponta 

distal com diâmetro aproximado de 12,8 

mm e canal para instrumentos com 

diâmetro interno aproximado de 3,8 

mm. Comprimento de trabalho 

aproximado de 1600 mm, comprimento 

total de aproximadamente 1990mm. 

Controle de angulação mínima do tubo 

de inserção de aproximadamente 180 

graus para cima e para baixo e 

aproximadamente 160 graus para direita 

e para esquerda. Esterilizável por 

processo de baixa temperatura. 

Acessórios: 01 carro de transporte que 

comporte de maneira adequada o 

sistema completo, 01 no-break que 

garanta 10 minutos de operação para o 

sistema em caso de falta de energia 

elétrica, cabos de conexão para o 

sistema, maletas para transporte, sendo 

01 para o Gastroscópio e 01 para o 

Colonoscópio, pinças para biópsia 

fenestradas, sendo 04 para o 

Gastroscópio e 04 para o Colonoscópio, 

conjuntos completos para limpeza e 

desinfecção e demais acessórios 

necessários para garantir o perfeito 

funcionamento do equipamento. 

32 Lanterna Clínica  

Lanterna Clínica, foco regulável, luz 

branca, confeccionada em duro 

alumínio, com lâmpada de no mínimo 

2,2 volts de alta luminosidade. O 

funcionamento deverá ser através de 

pilhas aa (não palitos) 

293623 

 

 

2558 
0 14 14 

33 
Multinebulizador 

elétrico 

Multinebulizador elétrico composto de 

04(quadro) unidades com possibilidade 

de uso individual e simultâneo. Motor 

compacto, monofásico de 1/5 Hp 

ventilado, compressor de pistão 

oscilantes isento de lubrificação, vazão 

de ar livre de 34 litros/minuto, partículas 

de 0,5 a 8 microns, terminais de saída 

com válvulas especiais que permitam a 

conclusão individual sem afetar o 

funcionamento de outros aparelhos. 

Acompanhado de mangueiras e 

máscaras 

415929 

 

 

 

 

 

s/código 

43 0 43 

34 
Estetoscópio 

pediátrico  

Estetoscópio p/ uso pediátrico composto 

de corpo auscultador de metal, modelo 

som simples, conector fixo, base e anel 

fixador de termoplástico, diafragma de 

fibra de vidro, tubo confeccionado em 

tygon, mola de aço, hastes metálicas e 

olivas na cor preta ou branca. 

Embalagem individual. 

438927 

 

 

 

9904169 

 
186 1 187 
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35 Cardioversor 

Com BATERIA, MEMÓRIA DE ECG, 

IMPRESSORA,MÓDULO DEA , 

OXIMETRIA, com COMANDO NAS 

PÁS CARGA E DISPARO 

Índice mínimo de Proteção (IP) do 

aparelho contra sólidos e líquidos:  IP44 

- Peso máximo aceitável: 6,5Kg 

- Dispensa ou não de apresentação de 

traçado de ECG (possibilitando a 

visualização  do ECG no Display): É 

NECESSARIO O TRAÇADO DE ECG. 

- Acompanhamento de Bolsa para 

Transporte 

- Dimensões do Aparelho solicitado: 

Sem alça: 264,7 x 231,3 x 223,6 mm; 

Com alça: 264,7 x 231,3 x 274,6 mm 

- Apresentação de ícones ilustrativos em 

display: 

Frequência Cardíaca, 

Derivações/Eletrodos, Alarme 

Ativ./Desat., Energia selecionada, 

Energia aplicada, Comandos e 

Advertências ao usuário, SpO2, PNI, 

EtCO2 , Funções de Marcapasso, 

Marcadores de Parada cardíaca, RCP 

- Tempo máximo de disparo de carga7 

seg. 

 

 

 

394852 

 

 

2528 

0 4 4 

36 
Oxímetro de 

pulso portátil 

Oxímetro de pulso portátil, monitor de 

saturação periférica de oxigênio e pulso 

periférico. Aparelho eletrônico portátil, 

com peso inferior a 400 gramas, para 

determinação de saturação de oxigênio e 

pulso periférico por espectrofotometria, 

com sinalização visual dos valores de 

saturação e pulso periférico. Deve 

possuir alarmes visuais e sonoros, 

ajustáveis e programáveis e tabela de 

tendências.  Especificações técnicas - 

spo2 : intervalo: 0-100%; - precisão : ± 

2% em 70-100%; - resolução: 1%; - 

pulsação : 30- 250bpm; - precisão: ± 

2bpm. Deve possuir registro na anvisa. 

441991 

 

 

 

9904082 

186 137 323 

37 Negatoscópio 

Negatoscópio de 01(um) corpo em 

estrutura metálica galvanizada com 

dispositivo para fixação de filmes, 

interruptor, superfície frontal em 

acrílico translúcido na cor branca, 

fixação em parede. Medindo 

aproximadamente: 50cmx 30cm 

(AxL).LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 

CORPOS 

421216  

 

 

 

 

9904074 0 41 41 

38 Monoxímetro 

Monitor de monóxido de carbono. Mede 

monóxido respiratório , monitor de 

respiração, análises carboxihemoglobina 

e níveis de monóxido de carbono em um 

único sopro, display de cristal líquido. 

67326 

 

 

s/código 0 5 5 
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39 Pinça kelly reto 
Pinça kelly reto, fabricada em liga 

metálica, medindo 14cm. 
467833  

 

 

9600090 

0 7 7 

40 
Porta agulhas 

mayo hegar 

Porta agulhas mayo hegar, fabricado em 

liga metálica. C/ 14 cm de comprimento. 
471152 

 

s/código 0 7 7 

41 
Porta algodão 

inox 

Aço inoxidável, tipo: porta algodão em 

rolete, características adicionais: 

cilíndrico, com tampa. código CATMAT 

446326 

471152 

 

4700 
0 7 7 

42 
Cuba assepsia 

inox  

Cuba Para Assepsia em inox - 9 x 5 cm 

Com Capacidade Para 200 Ml 
248979 

 

9898375 0 7 7 

43 Cuba rim inox Cuba rim inox (26x12 cm). 244030 
 

9898361 
0 7 7 

44 
Pinça anatômica 

dissecção 14cm  
Pinça anatomica dissecçao 14cm. 467745 

s/código 
0 7 7 

45 
Pinça dente-de-

rato 

Pinça dente-de-rato, fabricada em liga 

metálica, medindo 14cm em seu maior 

comprimento, c/ “dentes” sobrepostos 

em sua porção distal. 

467996 

 

9902905 
0 7 7 

46 
Pistola para 

biópsia mamária 

Instrumento automático de biópsia para 

tecidos moles. Deve possuir dois gatilhos 

para disparo de frente e de trás, 

acionamento 

trava de segurança, avanço entre 14 a 25 

mm, recuperação de espécimes 

histológicas sem a retirada da agulha do 

instrumento. 

Deve ser autoclavável. Acompanha, no 

mínimo, 2 agulhas: sendo 1 de 12G x 13 

cm e 1 de 14G x 10 cm. 

399453 

 

 

 

 

 

9420401 0 2 2 

47 Bisturi elétrico 

Equipamento microprocessado utilizado 

para procedimentos cirúrgicos. Com 

potência de no mínimo 100 Watts, com 

no mínimo as funções: funções corte, 3 

níveis de blend, coagulação e bipolar 

470959 

 

 

2523 0 1 1 

48 Colposcópio 

Colposcópio binocular, Monitor de 

LCD/LED, Programa de captura de 

imagem possibilitando emissão, 

impressão e armazenamento dos laudos, 

 iluminação LED, potenciômetro para 

ajuste da intensidade da iluminação, 

zoom superior a 15 vezes 

404916 

 

 

9240045 

0 2 2 

49 
Criocautério 

ginecológico 

GÁS/TIPO 

NITROGÊNIO/DERMATOLÓGICO 
455705 

 

s/código 0 1 1 

50 Dinamômetro 

Manual portátil, capacidade mínima de 

50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, 

composto por elementos elásticos de aço, 

mostrador tipo relógio por leitura 

simples e direta. 

246442 

 

 

s/código 0 2 2 

51 Goniômetro Goniômetro - Aço Inoxidável 39870 
 

9902888 
0 1 1 

52 
Lixeira inox 12L 

inox 

Lixeira inox 12L, em aço inoxidável com 

pedal, capacidade para 12 litros, possui 

balde interno removível que facilita a 

retirada do lixo, alça em metal cromado, 

pedal com apoio de borracha 

406848 

 

 

1256 229 41 270 
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53 
Lixeira inox 20L 

inox 

Lixeira inox 20 L, capacidade para 20 

litros, possui balde interno removível 

que facilita a retirada do lixo, alça em 

metal cromado, pedal com apoio de 

borracha. 

347602 

 

 

6534462 186 39 225 

54 

Lixeira plástica 

branca acionada 

por pedal 50L 

Lixeira plastica branca acionada por 

pedal 50L. 
350666 

 

6534502 100 0 100 

55 Armário MDF 

Armário em MDF com espessura 

mínima 1,5 cm, revestido em laminado 

melamínico na cor cinza claro, bordas 

revestidas em PVC de alto impacto na 

cor cinza claro com dois puxadores na 

mesma cor, com 03 (três) prateleiras e 02 

(duas) portas com sistema de dobradiças 

e fechadura acompanhada de chaves e 

pés reguláveis. Medindo 

aproximadamente: 170 x 90 x 40 cm (A x 

L x P) 

444517 

 

 

 

 

 

1241 143 82 225 

56 

Cadeira com 

espaldar médio 

em courvin 

Cadeira com espaldar médio, estrutura 

em aço pintado em epóxi na cor preta 

fosca, assento e encosto de madeira 

compensada moldada anatomicamente, 

almofadas de espuma injetada, com 4 cm 

de espessura, revestida em courvin na 

cor azul royal, com proteção das bordas 

em perfil de PVC de alto impacto, braço 

em alma de aço vazado, revestidos em 

poliuretano, base giratória com 

regulagem mecânica ou a gás e altura do 

assento com no mínimo 05 (cinco) 

posições, 05 (cinco) pás com rodízios 

duplos de nylon, medindo 

aproximadamente 45x45x42 cm (A x L x 

P). 

298920 

 

 

 

 

 

 

 

5960 
150 100 250 

57 
Cadeira 

empilhável 

Cadeira empilhável com assento e 

encosto conjugado na forma de concha, 

em polipropileno, na 

cor preta, formada por duplo "U" 

lateral unidos por duas hastes que 

permitem o encaixe do assento por 

sistema de pressão, ponteiras em plástico 

resistente nos pés. Medindo 

aproximadamente: 45 x 45 x 42cm (Ax 

Lx P). Asuperfície deve ser lisa de forma 

a facilitar a desinfecção. 

247417 

 

 

 

 

 

3911 301 89 390 

58 
Cadeira fixa em 

courvin 

Cadeira fixa, estrutura em aço pintada 

em epóxi na cor preta fosca, assento e 

encosto em madeira compensada 

moldada anatomicamente, almofada de 

espuma injetada, com 4cm de espessura, 

revestida em courvin na cor azul royal, 

com proteção das bordas em perfil de 

PVC de alto impacto, com ponteirasem 

plástico resistente nospés.Medindo 

aproximadamente:45 x45 x42cm 

(AxLxP). 

363839 

 

 

 

 

 

1243 286 87 373 
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59 Mesa escritório 

Mesa para escritório em MDF, espessura 

mínima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo, 

com chave à esquerda, com 03 gavetas 

com deslizamento através de corrediça 

com roldanas, puxador de PVC tipo alça 

na cor cinza claro, fixada ao centro por 

parafuso, na parte inferior da gaveta, 

acabamento das superfícies em laminado 

melamínico na cor cinza claro, proteção 

das bordas em perfil de PVC na mesma 

cor; estrutura em aço pintado em epóxi 

na cor cinza claro com sapatas 

deslizantes e pés reguláveis. Medindo 

aproximadamente: 75 x100 x 60cm (Ax 

Lx P) 

456709 

 

 

 

 

 

 

9904582 

143 78 221 

60 

Poltrona 

reclinável azul 

royal ou areia 

Poltrona reclinável com revestimento em 

korino courvin ou na cor azul royal ou 

areia, com espuma no assento, nos 

braços e com apoio para os pés. 

Reclinável: com mola acoplada com 2 

estágios de posições. Medindo 

aproximadamente: 102 x 80 x 70cm (Ax 

Lx P). 

438771 

 

 

 

9904562 
86 15 101 

61 Bebedouro 

Bebedouro/ Purificador 

Refrigerado.PRESSÃO COLUNA 

SIMPLES 

472083 

 

2327 0 9 9 

62 
Cadeira 

Longarina 

Cadeira longarina 3 lugares, estrutura 

em aço pintado em epóxi na cor preta 

fosca, com sapadas deslizantes e pés 

reguláveis, assento e encosto em madeira 

compensada moldada anatomicamente, 

almofadas de espuma injetada com 4 cm 

de espuma revestida em curvim na cor 

azul Royal, com proteção das bordas em 

perfil de PVC de alto impacto. Medindo 

aproximadamente: 45 x 45 x 42 cm (A x 

L x P), cada assento. 

411294  

 

 

 

 

 

9298029 0 50 50 

63 Oxímetro digital 

Tela tipo Sp02; Painel OLED em cor; 

Desligamento automático; 2 Pilhas 

alcalinas 1.5V AAA; Sensor de direção 

da tela (4 posições); 

Faixa de medição: 36% ~ 99%; Possui 

INMETRO e registro ANVISA. 

150685 

 

 

s/código 
250 0 250 

64 

Equipo 

odontológico 

completo 

Equipo odontológico completo.  Cadeira 

com estrutura em aço, com estofamento 

de espuma injetada com revestimento 

em 100% PVC laminado sem costuras, 2 

apoios de braços anatômicos e rebatíveis, 

acionamento por motorredutor elétrico 

(24 V cc) e caixa de distribuição 

integrada. Com 8 movimentos: 4 

automáticos sincronizados com 2 

posições de trabalho, volta a zero 

programáveis pelo profissional e última 

posição de trabalho acionada. Cadeira 

com movimentação suave e silenciosa, 

com capacidade de elevação de no 

mínimo 170Kg.  A pintura deverá ser 

com a qualidade que evita a corrosão das 

peças metálicas. A cadeira deverá 

416184 

 

 

 

 

2824282 

11 0 11 
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alcançar a altura mínima do chão, o que 

auxilia na acomodação do paciente na 

cadeira. Cabeceira articulada.  

 O cart, articulado à cadeira, deverá ser 

o suporte dos instrumentos integrados a 

mesa e escalonado, e/ou com peças 

individuais e fixas. Regulagem de água e 

do ar spray dos instrumentos pode ser 

feita pelo próprio dentista, e/ou regulado 

diretamente de fábrica. Com bandeja em 

aço inox. Com terminal para seringa 

tríplice, 1 terminal para alta rotação e 

um para baixa rotação borden. 

 Cuspideira de porcelana autoclavável, 

com um sugador, tubulação de esgoto 

totalmente embutida na cadeira.  

Pedal móvel com todas as funções 

integradas. Aciona as funções da 

cadeira, refletor e controle progressivo 

da rotação dos instrumentos. Aderente 

ao piso. Reletor fechado, com duplo pega 

mão para dentista e auxiliar. Liga e 

desliga sincronizado com movimentos 

automáticos da cadeira. Com lâmpada 

de luz fria (cor branca neutra) que 

impede desvios de identificação das cores 

da resina. Regulagem de intensidade de 

luz de 25.000 a 6.000 LUX. 

Devendo possuir os seguintes itens: 

Seringa tríplice; peça reta;- contra 

ângulo;- micro motor; unidade auxiliar 

(sugador); caneta de rotação e mocho. 

 

65 

Exercitador e 

incentivador 

respiratório a 

volume 

utilizado na reabilitação pulmonar e 

auxilia a desenvolver, melhorar e manter 

a capacidade respiratória. Composto de 

coluna graduada, indicador de limitação 

do incentivo, traquéia e bocal atóxico. 

Capacidade superior ou igual a 4000ml 

3747394 

 

 

3465061 
- 18 18 

66 

Aparelho 

exercitador 

respiratório de 

oscilação oral de 

alta frequência 

para terapia de 

higiene brônquica 

APARELHO PARA FISIOTERAPIA 

RESPIRATÓRIA E 

FONOAUDIÓLOGA DE USO 

INDIVIDUAL, NÃO DESCARTÁVEL, 

UTILIZADO PARA HIGIENE 

BRÔNQUICA, TRATAMENTO DE 

DISFONIA, PREVENÇÃO DE 

PROBLEMAS PULMONARES E 

VOCAIS. PRODUTO SEM 

TOXIDADE. 

436952 

 

 

 

 

s/código 
- 12 12 

67 Kit EPAP 

01 Tubo em T; 01 Válvula unidirecional; 

01 Válvula de PEEP ajustável; 01 

Máscara facial anatômica 

456406 

 

 

9545038 
- 9 9 

68 

Treinador 

muscular 

inspiratório com 

resistência de 

treinamento 

ajustável em 9 

níveis 

Cargas ajustáveis manualmente em 

cmH2O; e indicador do nível de 

resistência/treino. Lavável 

345804 
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69 

Halteres 

emborrachados 

1Kg -PARES 

em ferro fundido revestido com vinil 

PVC, -camada impermeável, protegida 

contra oxidação e impacto. Em cores 

diferentes para identificar o peso. 

466699 

 

 

3712 
- 2 2 

70 

Halteres 

emborrachados 

2Kg - PARES 

em ferro fundido revestido com vinil 

PVC, -camada impermeável, protegida 

contra oxidação e impacto. Em cores 

diferentes para identificar o peso. 

466699 

 

 

3712 
- 2 2 

71 

Halteres 

emborrachados 

3Kg - PARES 

em ferro fundido revestido com vinil 

PVC, -camada impermeável, protegida 

contra oxidação e impacto. Em cores 

diferentes para identificar o peso. 

466699 

 

 

3712 
- 2 2 

72 

Halteres 

emborrachados 

4Kg - PARES 

em ferro fundido revestido com vinil 

PVC, -camada impermeável, protegida 

contra oxidação e impacto. Em cores 

diferentes para identificar o peso. 

466699 

 

 

3712 
- 2 2 

73 

Halteres 

emborrachados 

5Kg - PARES 

em ferro fundido revestido com vinil 

PVC, -camada impermeável, protegida 

contra oxidação e impacto. Em cores 

diferentes para identificar o peso. 

466699 

 

 

3712 
- 2 2 

74 

Bastões de 

madeira (jogo 

com 5+suporte) 

Utilizado para exercícios de 

alongamento, trabalhar coordenação 

motora e treino de equilíbrio. Os bastões 

devem ser em madeira e cada um deve 

medir entre 1,40m e 1,50m. 

401104 

 

 

6325 - 1 1 

75 

Bicicleta 

ergométrica 

vertical com 

suporte de peso 

acima de 100Kg, 

monitorização em 

display de LCD 

Mede velocidade, distância, calorias, 

cronômetro, monitoramento cardíaco, 

nível de carga. Verificação cardíaca por 

handgrip. Sistema de resistência 

magnético. Regulagem de assento. 

 

273348 

 

 

 

s/código - 1 1 

76 

Esteira 

ergométrica 

elétrica 

profissional 110v 

Estrutura em aço carbono. Sistema de 

amortecimento. Capacidade de uso 

120kg. Verificação de frequência 

cardíaca por handgrip. Velocidade de 

trabalho de até 14km/h. Monitoramento 

de distância, tempo, velocidade, 

frequência cardíaca e calorias 

381478 

 

 

 

s/código - 1 1 

77 Dermatoscópio 

Corpo resistente em aço inox; 

Iluminação polarizada e não polarizada; 

24 LED´s (18 polarizados + 6 não 

polarizados); Lente com 30mm de 

diâmetro; Bateria recarregável de 

Lithium; Entrada para carregador 

Micro USB; Régua escala de 10mm. 

444535 

 

 

 

9240082 - 2 2 

78 

Laser para 

fisioterapia 

Equipamento mitocontrolado de laser 

AsGa (arseneto de gálio). Modo de 

emissão do feixe Laser: contínuo e 

pulsado. Caneta Laser 904nm 

469312 

 

 

6171 
- 1 1 

79 

Infravermelho de 

pedestal com 

lâmpada para 

fisioterapia 110v 

ou 220v 

Aparelho: Dimensões: 56 cm x 56 cm 

(base). Altura: mínima: 1,05, máxima: 

1,45m, Peso: 3,1 Kg (aproximadamente) 

Lâmpada: Voltagem: 110V ou 220V, 

Potência: 150W, Frequência: 60Hz 

474762 

 

 

6003 - 1 1 

80 

Aparelho 

ultrassom 

(fisioterapia) – 

3Mhz 

ERA – 7 cm². Potência – 21 Watts. 

Modo: Contínuo e pulsado. Protocolos – 

20 programados e 20 particulares 

456938 

 

3600 
- 1 1 
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81 

Projetor de 

optotipos 

Controle remoto sem fio; 

Microprocessado com iluminação a 

LED; Com 24 slides completos (letras, 

números, snellen e desenhos para 

crianças); Teste verde e vermelho; Com 

suporte para fixação em coluna ou 

parede (opcional); Ajuste para utilização 

em distâncias de 2 a 6 metros com zoom; 

Sistema bivolt: 110V / 220V – 

automático; Peso do Projetor: 3 Kg; 

Dimensões do Projetor (C x L x H): 35 x 

23 x 26 cm; Peso do Controle: 300 g; 

Dimensões do controle (C x L x H): 14,5 

x 6 x 2,5 cm 

 

212739 

 

 

 

 

 

 

s/código 

- 1 1 

82 

Aparelho de 

TENS/ FES 

Estimulador neuromuscular 

transcutâneo de quatro canais com 

controles independentes para os 

tratamentos com TENS (Estimulação 

Elétrica Transcutânea – Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation), FES 

(Estimulação Elétrica Funcional – 

Functional Electrical Stimulation) e 

corrente russa (corrente de média 

frequência modulada em burst).  Bivolt 

100 a 220V| 50 / 60Hz; Canais de saída: 

duas saídas para quatro canais 

independentes; Dimensões: 27 x 26,6 x 

12,5 (L x P x A cm); Peso (sem 

acessórios): 1,85kg.   Acessórios: 1 cabo 

PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500mm 

(Cód. 03017006); 1 kit de cabo azul e 

verde 09 com duas vias cada (Cód. 

02049011); 1 kit de cabo preto e laranja 

38 para eletroestimulação com duas vias 

cada (Cód. 02049031); 8 eletrodos de 

borracha condutiva de 5 x 5cm (Cód. 

03026025); 1 manual de operações 

digital (Cód. 03040004); 1 fusível 20AG 

de 5A (Cód. 03019012); 1 cartela de 

fusível de proteção (Cód. 03026009); 1 

bisnaga com gel de cap. 100g – registro 

Anvisa nº 80122200001 – fabricante: 

RMC GEL CLÍNICO (Cód. 03044001); 

1 bolsa linha Safira (Cód. 03026003). 415961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6174 

- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

83 

Aparelho de 

Biofeedback 

Estimulador elétrico trancutâneo, 

transanal e transvaginal. Correntes: tens 

e fes 

Voltagem: Bivolt automático (110 - 

220V); itens inclusos: 02 Eletrodos de 

borrachas de silicone 5 cm x 5 cm, 01 

Cabo de força destacável, 01 Cabo para 

estimulação (cor azul), 01 Sonda de látex 

vaginal, 01 Sonda de látex anal, 01 

Sonda de teflon para eletroestimulação 

vaginal, 01 Sonda de teflon pequena 

para eletroestimulação vaginal, 01 Sonda 

de teflon eletroestimulação anal, 01 

Seringa descartável 60 ml, 01 Kit 

torneira três vias com mangueira de 7625 
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cristal, 01 Torre de Bargraph, 01 Cabo 

para comunicação serial com o 

microcomputador, 01 Manual de 

instruções em cd, 01 dvd enciclopédia 

multimídia em Uroginecologia, 01 

Fusível 500mA (20AG) de proteção 

sobressalente, 01 Bisnaga de gel rmc 100 

g 

84 

Aparelho de 

Ultrassom para 

fisioterapia 

Aparelho de Ultrassom 1 Mhz e 3 Mhz. 

Bivolt. Era de 7cm2 ou maior. 21W de 

potência. Tela em Lcd. Sensor térmico 

que aponta a temperatura do 

equipamento e desligamento automático. 

Painel frontal com leve inclinação, para 

que o terapeuta tenha melhor 

visualização. Com protocolos pré-

programados e possibilidades de 

programação particular. Garantia: 18 

meses. 01 Fusível de proteção 

sobressalente. 456947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3713 

- 2 
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85 

Kit Cones 

vaginais 

Cones produzidos em plástico ABS, com 

tamanhos iguais e formatos anatômicos 

com cordão de remoção em silicone. O 

conjunto deve ser formado por 5 cones 

coloridos, respectivamente divididos em 

5 pesos diferentes. 363330 

 

 

 

 

 

 

s/código - 4 
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86 

Kit dilatadores 

vaginais 

Dilatadores vaginais graduados: 

Dilatador nº 1 : Diâmetro 1,cm ; 

Comprimento : 6,5cm. Dilatador nº 2 : 

Diâmetro 1,8cm ; Comprimento : 7,5cm. 

Dilatador nº 3: Diâmetro 2,cm ; 

Comprimento : 8,cm. Dilatador nº 4 : 

Diâmetro 2,3cm ; Comprimento : 10,cm. 

Dilatador nº 5 : Diâmetro 2,5cm ; 

Comprimento : 11cm. Dilatador nº 6 : 

Diâmetro 2,8cm ; Comprimento : 12cm. 

Dilatador nº 7 : Diâmetro 3,3cm ; 

Comprimento : 13cm. Dilatador nº 8 : 

Diâmetro 3,5cm ; Comprimento : 

14,5cm. 457327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s/código 

- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

87 Peridell 

Aparelho massageador com diferentes 

ponteiras desenvolvido diante da 

necessidade de trabalhar disfunções 

musculares da região perineal. Contém 

01 massagedor (vibro), 04 ponteiras, 

facidell, necessaire e manual de 

instruções. Frequência: de 30 Hz a 142 

Hz; Amplitude: 1,5 mm 460733 

 

 

 

 

 

 

 

s/código - 2 
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88 

Laser de baixa 

potêcia 

(Vermelho, infra-

vermelho e ILIB) 

ou Led com 

diferentes 

comprimentos de 

onda (470nm, 

606-707nm, 780-

904nm) e óculos 

de próteção para 

Bivolt 127 e 220 volts | 50 / 60 Hz. 

Dimensões: 36 x 31,5 x 12,5 (L x P x A) 

cm. Peso aproximado, sem acessórios: 

1,5 kg. 1 cabo de energia. 1 kit cabo para 

caneta Toposcópio. 01 Caneta 830nm; 

Caneta Laser Probe 660 nm. Caneta 

Laser Probe 904 nm. 

Óculos de proteção. 1 manual de 

instruções. Aparelho para laserterapia 

que contenha , 03 pulseiras para ILIB, 

03 espaçadores, 1 fonte de alimentação, 477108 
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fototerapia. 01 case para transporte, 01 óculos de 

proteção grande, 01 óculos de proteção 

pequeno( protetor ocular) com as 

seguintes especificações : Tensão de 

alimentação ( 90-240 V), peso da peça de 

mão( 0,180Kg), peso do suporte da peça 

de mão (0,120Kg), dimensões da peça de 

mão (21cm(A),x3cm (L)x 5cm(P), 

dimensão do suporte da peça de mão 

5,9cm ( altura),x 10,4cm ( diâmetro), 

Bateria Li-íon, diâmetro da fibra ( 

600um), comprimento de onda laser 

vermelho (660nm-10nm), potência útil 

emissor laser vermelho(100mW-

20%),Comprimento de onda laser 

infravermelho(808 nm ± 10 nm), 

Potência útil emissor laser 

infravermelho(100 mW ± 20%). 

89 

Plataforma 

vibratória 

frequência oscilação de vibração (25-50 

Hz ), Selecções de tempo: 30, 45 ou 60 

segundos/até 9 minutos,saída de Energia 

de Vibração (amplitude): Baixa/Alta(0-

12milímetros) velocidade (0-60 RPS), 

movimento oscilante ou  multidirecional, 

com potência 160-265 W, Operação com 

visor iterativo de fácil utilização, Fonte 

de Alimentação: 100-240 VAC, 50/60 

Hz,Com dimensão de base alargada e 

que suporte peso no mínimo de 100kg. 356908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s/código - 1 
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90 Maca baixa 

Maca baixa de madeira de eucaliptus, 

espuma e courvin. 

Dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,45 m (C x L x 

A); Peso Suportado: Até 200 Kg 448740 

 

 

 

 

3490031 - 2 

 

 

 

 

2 

91 

Cirurgia de alta 

frequência 

(uterina) 

Bisturi de volatilização celular por Alta 

Frequência modelo completo, 

microprocessado com Bipolar para 

micro e macro coagulações acoplado, 

com frequência de atividade 

eletromagnética de 4,0 Mhz e potência 

máxima de saída de 100 watts, contendo: 

Tela de LCD do tipo “Touch Scream” 

sensível ao toque com indicação digital 

da potencia 

em Watts com precisão de 001 Watt; 

Ajuste e Memoria independente para 

cada 

uma das Sete funções; Corte "CUT" 

(CORTE PURO); Corte/Coagulação 

mista "BLEND1" (90% de corte e 10% 

de hemostasia); Corte/Coagulação mista 

"BLEND2" (70% de corte e 30% de 

hemostasia); Corte/Coagulação mista 

"BLEND3" (50% de corte e 50% de 

hemostasia); Coagulação pura "COAG" 

(Coagulação Pura); Coagulação Spray 

“FULGURAÇÃO” (Coagulação Pura); 

Sistema de cauterização “BIPOLAR”; 

Ajuste de potencia no painel ou através 

da caneta porta eletrodos ou pelo pedal 476153 
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ativador; 01 (Hum) jogo de 07 eletrodos 

com filamento de tungstênio para uso 

geral com 7cm de 

comprimento; 01 (Hum) jogo de 07 

eletrodos com filamento de tungstênio 

para uso em ginecologia com 12cm de 

comprimento; 01 (Hum) caneta porta 

eletrodos autoclavável modelo CP, com 

cabo de silicone de 1,8m e conector de 

segurança isolado conforme 

norma de segurança elétrica NBR-IEC 

60.601-2-2; 01 (Hum) placa antena 

reutilizável com exclusivo tratamento 

isolante em nylon, conforme normas de 

segurança em eletromedicina contra 

choques elétricos ou queimaduras, 

conforme norma de segurança elétrica 

com cabo de 1,8m e conector conforme 

norma de segurança elétrica NBRIEC 

60.601-2-2; Função de monitoramento de 

placa com alarme sonoro e visual de 

falha por mau contato ou desconexão 

conforme norma de segurança elétrica 

Função de segurança contra inversão de 

função ativa conforme norma de 

segurança elétrica Sistema de 

informação visual e sonoro de ativação 

(aparelho ativado) conforme norma de 

segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; 

01 (Hum) Pedal ativador duplo, com 

acionamento independente para 

corte/coagulação, totalmente a prova 

d'água (submersão) com sistema isolador 

contra choques elétricos ou curtos 

circuitos conforme norma de segurança 

elétrica NBRIEC 60.601-2-2; Conectores 

de segurança no painel totalmente 

isolados com sistema ante falha 

(inversão) de instalação; Proteção 

elétrica por duplo fusível; Tensão de 

Alimentação, 115/230V. - 50/60Hz. 

automático; Sistema de ativação remota 

do aspirador de vapores “Wavevac 

Dual” através do Bisturi Wavetronic 

6000 Touch; Marca Loktal – Registro no 

Ministério da Saúde n°: 10362610011. 

Empresa Certificada “BPF” conforme 

lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. 

Empresa Certificada ISO - 13485:2013. 

Equipamento Classe III, totalmente 

fabricado conforme a norma de 

segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 

obrigatória para bisturis 

eletrônicos. CD multimídia de 

apresentação com exemplos e sugestões 

de utilização e explicações em cirurgias. 

CD Manual de instruções multimídia em 

Português 

92 Bola suiça 45 cm. Com textura. Suporta até 150 Kg. 426778 
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93 Bola suiça 

55 cm.  Com textura. Suporta até 150 

Kg. 426780 

 

s/código - 2 

 

2 

94 Bola suiça 

65 cm.  Com textura. Suporta até 150 

Kg. 426781 

 

s/código - 2 

 

2 

95 Tatame Chapa 50x50x1 cm. Tatame Tapete Eva. 464876 

 

6168 - 50 

 

50 

96 

Aparelho de 

Bioimpedância 

Bioimpedância Tetrapolar, em mono 

frequência de 50Khz (kilohertz), a 

resistência e a reactância são visualizada 

em ohms, Tensão de Alimentação 

(fonte): 85 – 240V a.c, Bateria Pack: O 

equipamento funciona sem o uso da 

fonte. A fonte carrega o Pack de bateria 

interno. Alimentação interna. Bateria 

Pack NI-MH AA. Bateria: 4 x 1,2V - 

2200 mAh (Ni-MH)Total: 4,8V (inclusa), 

Frequência Fonte de Alimentação: 47 – 

63 Hz, Tensão de Saída Fonte: 6V 1A 

6W Máximo, Tensão de Alimentação 

Equipamento: 6V 1A 6W Máximo, 

Visor: Display LCD Alfanumérico, 

Dimensões: C=180mm x L=175mm x 

A=90mm, Peso: 1,100 kg, Frequência: 50 

kHz, Resistência: Faixa: 0 ~ 1000 Ohms / 

FS: 1000 Ohms / Resolução: 0,1 Ohm / 

Precisão: 0,5% FS, Reactância: Faixa: 0 

~ 1000 Ohms / FS: 1000 Ohms / 

Resolução: 0,1 Ohm / Precisão: 1% FS, 

Calibrador, Cabo tetrapolar dos 

eletrodos adesivos, Cabo de conexão 

serial USB, Pacote com 100 eletrodos, 

ack de bateria recarregável, que permite 

o uso do equipamento fora da rede 

elétrica, Fonte de Alimentação externa 

para recarregar o equipamento,Software 

de Avaliação da Composição Corporal, 

Bolsa para transporte 305065 
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97 Ambu 

Reanimador manual em silicone adulto, 

com reservatório fabricado em silicone 

polissulfona,transparente, capacidade 

mínima de volulne de 1600ml,   entrada 

suplementar  para oxigênio,  

reservatório de oxigênio e desempenho 

mínimo de 70 ciclos por minuto, lavável 

e compatível com vários processos de 

esterilização  autoclave, acompanhado por 

conjunto de máscara de ventilação 

transparente com Cuff no tamanho 

adulto. 478694 
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98 Ambu 

Reanimador manual em  silicone 

infantil/pediátrico, com reservatório 

fabricado em silicone polissulfona, 

transparente, capacidade m í n i m a  de 

volume de 500 ml entrada suplementar 

para oxigênio›, reservatório de oxigênio e 

desempenho mínimo de 70 ciclos por 

minuto, lavável e compatível com vários 

processos de esterelização inclusive 

autoclave, acompanhado por conjunto de 

máscara de ventilação transparente com 

Cuff no tamanho infantil/pediátrico. 478692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9902987 10  
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99 Ambu 

Reanirnador manual em silicone 

Neonatal, com reservatório fabricado 

em silicone polissulfona, transparente, 

capacidade mínima de volume de 250 

ml, entrada suplementar para 

oxigênio, reservatório de oxigênio e 

performance mínima de 70 ciclos por 

minuto, lavável e compatível com vários 

processos de esterilização inclusive 

autoclave, acompanhado por conjunto 

de máscara de ventilação transparente 

com Cuff no tamanho neonatal. 478687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9240119 10  
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100 

Suporte para 

lençol hospitalar 

Para rolo de 70 cm de largura, 

confeccionado em alumínio. Produto 

de fácil manipulação (não possui 

lâmina de corte). Desenvolvido para 

uso em parede. Acompanha kit 

parafusos e buchas para fixação. 

Suporte confeccionado eu alumínio. 

Possui serra para corte do papel. 

Suporte confeccionado em alumínio 

medidas do produto: (Altura) 28mm x 

(Largura) 740 mm x (Profundidade)  375507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9903002 15  
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101 

Suportes Perfuro 

cortantes 13 litros 

Com o objetivo de melhor 

acondicionar as embalagens, manter a 

integridade do produto e facilitar o 

manuseio, desenvol vido para coletor 

perfuro cortantes, são desenvolvidos 

adequados para sua precisäo, sendo 

possível a utilização deste sobre a  

bancada e na parede. Para maior 

facilidade no uso, mantenha o suporte 

fixado a uma distância de no mínimo 

1,20 m do chão e manter a 

temperatura ambiente e limpo, nas 

condições de estoque especificadas. a 

vida útil é indeterminada e mantenha o 

suporte sempre limpo, para evitar 

contaminaçäo. 474153 
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102 

Detector Fetal de 

Mesa 

Com Display; Faixa de medição de 
FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 
a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 
10%; Alimentação chaveada que opera 
de 110 a 230 v 10% e frequência de 
50/60hz; Diâmetro máximo do foco 
Ultrassônico: 50mm; Profundidade 
máxima do feixe ultrassônico: 200 a 
250mm 
Controle de volume digital: 9 níveis (1- 433858 
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9); controle de tonalidade digital: 10 
níveis (0-9); alojamento para fone de 
ouvido ou gravador de som, possui 
fusível de proteção contra sobrecarga 
da corrente-elétrica. Peso Líquido: 
1,8kg; Dimensões: (L.P.A) 
17X250X100mm; Potência: 32VA/15W-
Potência ultrassõnica: 5mh/cm² 

 

 

 

 

 

9240144 

 

 

 

 

 

14 

103 Detector Fetal 

Portátil, faixa de medida do BCF 
mínimo de 40 a 230 batidas por minuto, 
ausculta de batimento cardíaco fetal a 
partir da 10ª semana. Saída para fone 
de ouvido, acompanha fone de ouvido 
frequência mínima de 2,00 a 2,25 MHZ, 
estojo de couro sintético, alimentação 
com 2 baterias de 9v, ciclagem de 
mínima de 6.000 a 60.000, LED 
indicador de bateria, dimensão 
mínimas de 85x45x190mm. 454905 

 

 

 

 

 

 

 

9902845 
14  

 

 

 

 

 

 

 

14 

104 

Termômetro para 

caixa de isopor 

Máximo e mínimo, para geladeira e 
freezer com faixa de temperatura de 
35ºC a +50ºC, com proteção plástica. 10%; Alimentação 477906 

 

6573637 14  

 

14 

105 

Caixa Térmica 15 

litros para 

transportar 

sangue 

Caixa Térmica 15 litros para 
transportar sangue 

475419 

 

 

812060 

14  

 

 

14 

106 

Termômetro para 

controle de 

temperatura de 

uso interno e 

externo 

Confeccionado em plástico resistente, 
com função momento máxima e 
mínima, escala em graus Celsius e 
Farenheint e temperatura interna de -
10ºC a +60ºC e externa de -50ºC a 
+70ºC, dois visores de cristal líquido e 
três dígitos. Com capacidade de 
memorizar as temperaturas, comandos 
individuais, cabo com  ponta inoxidável 
de três metros. 477906 

 

 

 

 

 

 

6573637 
14  

 

 

 

 

 

 

14 

107 

Cabine de 

Segurança 

Biológica 

Classe II tipo B 2, com 100% de 

renovação de ar, equipado com dois 

filtros HEPA, para insuflamento e 

outro para exaustão. 359365 

 

 

 

484782  01 

 

 

 

01 
 

5 – MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

5.1 O prazo de entrega dos itens descritos no Termo de Referência será de 30 dias úteis, após o recebimento da Nota de 

Empenho. 

    5.1.1 A entrega do matérial deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

    5.1.2 Ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h no ALCEN – Almoxarifado Central da Fundação 

Municipal de Saúde, sito à Rua Coronel Gomes Machado, nº 251 Fundos– Centro – Niterói. Tel. (21) 2613-3779. 

5.2 Os materiais em questão deverão ser entregues embalados e não violados, acondicionados adequadamente. No momento 

da entrega deverá ser aguardada a conferência por funcionário do ALCEN. 

5.3 Será devolvido todo e qualquer material que esteja em desacordo com o subitem anterior. 

5.4 Para o item 64 do TR: os equipamentos deverão ser entregues nas unidades relacionadas, em dias úteis, no horário de 9h 

às 16h, com agendamento de 48h úteis de antecedência, tel (21) 98723-2870. 

PMF BOA VISTA -Rua Indígena, 200 São Lourenço  

PMF BERNARDINO - Rua Sá Barreto, nº 107 - Fonseca  

PMF MARÍTIMOS -Av. Machado, s/nº - Barreto  

PMF CAFUBÁ II - Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá  

PMF LEOPOLDINA - Rua George Allan s/nº - Largo dos Barradas – Barreto  

PMF SAPÊ - Rua E, S/N, Sapê   

PMF PREVENTÓRIO II - Av. Quintino Bocaiúva s/nº - Charitas  

PMF CAVALÃO - Alameda Paris s/nº - São Francisco  

PMF MARTINS TORRES – Rua Martins Torres, nº 281 Santa Rosa  

PMF PALÁCIO - Rua 11 de Agosto, nº 4 – Ingá  

PMF MORRO DO CÉU - Est. Viçoso Jardim 357 - Caramujo 

6 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO  
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6.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, onde passarão pela análise dos fiscais de contrato, que serão responsáveis pelo 

acompanhamento, fiscalização e análise do material, para que sejam realizadas verificações constantes neste Termo de 

Referência; 

6.2 Os recebimentos, provisório e definitivo, serão realizados na forma do art. 73, inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas 

alterações; 

      6.2.1 Os produtos serão recebidos provisoriamente e a administração terá o prazo de 7 dias úteis, para verificação da 

conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

     6.2.2 A Unidade após o atesto final deverá encaminhar a Nota Fiscal para o setor de pagamento. 

6.3 Os critérios de aceitação “OBRIGATÓRIA” dos produtos obedecerão no mínimo as seguintes exigências: 

     6.3.1 deverá fornecer produtos conforme descrição neste Termo de Referência; 

     6.3.2 caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados pela equipe de apoio quanto à 

qualidade, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome no mercado nacional; 

      6.3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta ou desde que fique comprovada a existência de fato que impeça o regular consumo cuja 

verificação somente seja possível quando da sua utilização, devendo ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.1 Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto à ANVISA, conforme RDC 185/2001 que trata 

do registro de revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na ANVISA e 260/2002 que trata da listagem dos 

produtos para saúde sujeitos a cadastramento, ao item que couber; 

7.2 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; 

7.3 O equipamento fabricado no exterior deverá ter apresentação do certificado de conformidade com as Normas 

Brasileiras de Segurança Elétrica – NBR IEC 60601; 

7.4 Certificado de regularidade técnica da empresa, expedido pelo Conselho Regional de Odontologia-CRO, no caso do item 

64 - Equipo odontológico completo. 

8 – DEVERES DO CONTRATANTE  

8.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do 

presente contrato; 

8.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

8.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Termo de Referência; 

8.5 Comunicar à CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto 

fornecido, para que seja substituído; 

8.6 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. 

9 – DEVERES DA CONTRATADA  

9.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, quando solicitados; 

9.2 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; 

9.3 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; 

9.4 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; 

9.5 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; 

9.6 Adotar todos os critérios de segurança para seus empregados quando da entrega do material; 

9.7 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; 

9.8 No ato da entrega do material deverá estar a Nota Fiscal, identificando em seu corpo a Nota de Empenho, a que se 

refere; 

9.9 O equipamento terá que ser novo e sem uso; 

9.10 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; 
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9.11 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 notificação feita pela CONTRATANTE; 

9.12 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; 

9.13 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; 

9.14 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a garantir a instalação do equipamento, assistência técnica, treinamento 

aos profissionais correspondente ao equipamento; 

9.15 A contratada ficará responsável pela montagem, instalação e por toda assistência técnica para o perfeito funcionamento 

dos equipamentos até o final da garantia. 

10 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

10.1 Gestor: Alexandre Barbosa da Silva – Matrícula: 437.497 FMS 

        Fiscal: Rennan Silva Figueiredo – Matrícula: 437.559-8 FMS 

10.2 Para o item 64 do TR 

        Gestor: Andrea de Sá S. Fulchi – Coordenadora de Saúde Bucal – Mat-FMS: 436.150 

        Fiscais: Regina Maria Castro de Oliveira – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 432.247-5 

                     Maria Bernadete Soares Soraggi – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 229.083-1 

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

A estimativa do valor para aquisição é de R$ 4.255.059,62 (quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e nove 

reais e sessenta e dois centavos). 

12 – PRAZO DE EXECUÇÃO (informado pelo fiscal do contrato)  

O prazo de entrega dos itens descritos no Termo de Referência será de até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da Nota 

de Empenho. 

13 – PENALIDADES  

13.1  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.    

    13.1.1 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 falsa de informações, apresentação de 

documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de 

seu teor original.   

13.2 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; 
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13.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.   

    13.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser 

consideradas para a sua fixação.   

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

    13.4.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 20.2, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.  

    13.4.2 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.  

   13.4.3 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.   

13.5 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.  

13.6 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.    

13.7 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.  

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

13.8 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.  

13.9 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.    

13.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a 

defesa prévia.  

13.11 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.  

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

    13.11.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.   

          13.11.2.1 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.  

    13.11.3 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.   

13.12 Os licitantes adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município 

de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de: 

    13.12.1 suspensão temporária da  participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de 

Niterói, suas Autarquias ou Fundaçõs (art. 7º, III da Lei nº 8.666/93); 

    13.12.2 impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da 

Lei nº 10.520/02) 

    13.12.3 declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

13.13 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de Fornecedores da 

Secretaria de Administração.  

    13.13.1 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 
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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.  

13.14. 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. 

13.15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

14 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE  

14.1 Bloco de Financiamento: Investimento 

Programa de Trabalho: 2543.10.302.0133.3051 

Fonte de Recurso: 607 

Elemento de Despesa: 44.90.52  

 

14.2 Bloco de Financiamento: Investimento 

Programa de Trabalho: 25.43.10.302.0133.3050 

Fonte de Recurso: 607 

Elemento de Despesa: 44.90.52 

15 – AÇÃO VINCULADA NA PAS  

Para todos os itens, excluindo o item 64 - Equipo odontológico completo 

EIXO TEMÁTICO 1: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade 

META: Garantir a Cobertura de 75% da Atenção Básica 

AÇÃO: Operacionalizar as ações de atenção primária à saúde  

 

Apenas para o item 64 - Equipo odontológico completo 

 EIXO TEMÁTICO 1: Direito a saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade. 

Objetivo:Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade 

eno atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e 

hospitalar. 

META: Retornar o serviço de Saúde Bucal com segurança 

AÇÃO: Manter o atendimento do serviço com segurança 

16 – CONDIÇÕES GERAIS  

Quando do recebimento das Notas Fiscais para pagamento, as mesmas deverão ser entregues com os atestos de todos os 

fiscais de contrato; caso contrário, poderão ser devolvidas para regularização e não serão consideradas como aptas para 

pagamento. 

 

 

 

 

Niterói, 14 de outubro de 2021 

 

 

 
 

 

Raquel Flexa 
Subsecretária de Planejamento - FMS 

Matrícula nº 1245758-0 

Responsável pela elaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROC200/8704/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 

ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS EM 

GERAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE NITERÓI, por um período de 12 (doze) meses a contar da data 

da publicação 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 EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 

ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL A FIM DE ATENDER A 

DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. na forma do Termo de Referência e do 

instrumento convocatório.  

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

1.5 O(s) produto(s) fabricado(s) no exterior deverá(ao) 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 publicação do presente instrumento 

contratual.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

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 neste Termo de Referência; 

e) Comunicar à CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto 

fornecido, para que seja substituído; 

f) 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. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, quando solicitados; 

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) Adotar todos os critérios de segurança para seus empregados quando da entrega do material; 

g) 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; 

h) No ato da entrega do material deverá estar a Nota Fiscal, identificando em seu corpo a Nota de Empenho, a que se 

refere; 

i) O equipamento terá que ser novo e sem uso; 

j) 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; 

k) 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 notificação feita pela CONTRATANTE; 

l)  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; 

m) 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; 

n) A empresa CONTRATADA ficará obrigada a garantir a instalação do equipamento, assistência técnica, treinamento 

aos profissionais correspondente ao equipamento; 

o) A contratada ficará responsável pela montagem, instalação e por toda assistência técnica para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos até o final da garantia; 

 

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: 



PROC200/8704/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

43 

 

FONTE: 607 

PROGRAMA DE TRABALHO:  2543.10.302.0133.3051  

NATRUREZA DA DESPESA: 4490.52.00 

 

FONTE: 607 

PROGRAMA DE TRABALHO:  2543.10.302.0133.3050  

NATRUREZA DA DESPESA: 4490.52.00 

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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de entrega dos itens descritos no Termo de Referência será de até 30 (trinta) dias 

úteis, após o recebimento da Nota de Empenho.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega do material deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de 

antecedência. Ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h no ALCEN – Almoxarifado Central da 

Fundação Municipal de Saúde, sito à Rua Coronel Gomes Machado, nº 251 Fundos– Centro – Niterói. Tel. (21) 2613-

3779. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída dos 

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

        Gestor: Alexandre Barbosa da Silva – Matrícula: 437.497 FMS 

        Fiscal: Rennan Silva Figueiredo – Matrícula: 437.559-8 FMS  

Para o item 64 do TR: 

        Gestor: Andrea de Sá S. Fulchi – Coordenadora de Saúde Bucal – Mat-FMS: 436.150 

        Fiscais: Regina Maria Castro de Oliveira – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 432.247-5 

                     Maria Bernadete Soares Soraggi – Cirurgiã Dentista – Mat-FMS: 229.083-1 

PARÁGRAFO QUARTO: 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. 

PARÁGRAFO QUINTO: 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:     

c) Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade no prazo de 07 (sete) dias úteis, e 

contados da entrega dos itens.  

d) 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 SEXTO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

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 CONTRATANTE a impossibilidade de a 

CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pela Fundação Municipal de Saúde 
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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; 

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.  
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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 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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.    

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 falsa de informações, apresentação de 

documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de 

seu teor original.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: 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; 

PARÁGRAFO QUARTO: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta cometida.   

    I - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser 

consideradas para a sua fixação.   

PARÁGRAFO QUINTO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.   
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    I - A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do parágrafo terceiro, serão impostas pelo Ordenador de 

Despesa.  

    II - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública do 

Município de Niterói prevista na alínea c, do parágrafo terceiro, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser 

submetida à apreciação do Secretário de Municipal da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.  

   III - A aplicação da sanção prevista na alínea d, do parágrafo terceiro, é de competência exclusiva do Secretário 

Municipal da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.   

PARÁGRAFO SEXTO: A multa administrativa, prevista na alínea b, do parágrafo terceiro:   

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

Administração Pública, prevista na alínea c, do parágrafo terceiro:   

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.    

PARÁGRAFO OITAVO: 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.  

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

PARÁGRAFO NONO: 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 DÉCIMO: Se o valor das multas previstas na alínea b, do parágrafo terceiro, 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 PRIMEIRO: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: 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.  

I - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  

II - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.   

III - 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 parágrafo terceiro, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do parágrafo 

terceiro.  

IV - 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 TERCEIRO: Os licitantes adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a 

Administração Pública do Município de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de: 

I - suspensão temporária da  participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, 

suas Autarquias ou Fundaçõs (art. 7º, III da Lei nº 8.666/93); 

II - impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei 

nº 10.520/02) 

III - declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE 

no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração.  

I - 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 
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possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública de 

Niterói.  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO:  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. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

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 ______. 

 

___________________________________________________ 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

___________________________________________________ 
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CONTRATADA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS  

 

 

 

 

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), sediada no 

__________________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas do 

art.86 da Lei nº8.666/93, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.  
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______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.  

 

 

______________________________________ (Nome e Assinatura do representante legal) 

 

 

 


