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PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 14/2022  

 

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

Visconde de Sepetiba 987, 8° andar – Centro – Niterói, realizará através de sua Comissão Permanente de Pregão, 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: 16/11/2022 

HORÁRIO: 10 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

EMAIL: comissaocppsaude@gmail.com 

 

1. DO OBJETO  

1.1 1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, 

COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO COUBER, ATRAVÉS DE MENOR PREÇO 

POR ITEM, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO METROPOLITANA II, 

ATRAVÉS DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (HMCT), 

HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS (HOF), MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA 

(MMAR) E HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO (HGVF), conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo 

de Referência) e no Anexo II (Relação de Itens da Licitação). 

1.2 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. 

1.3 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. 

1.4 O equipamento deverá atender os padrões ABNT/INMETRO. 

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

estar escrito em Língua Portuguesa. 

1.6 O produto deverá ter Assistência Técnica Autorizada na cidade de Niterói ou cidades limítrofes num raio de até 50 km, 

ao item que couber. 

1.7 O equipamento fabricado no exterior deverá ter Apresentação do Certificado de Conformidade com as Normas 

Brasileiras de Segurança Elétrica - NBR IEC 60601, ao item que couber. 

1.8 Os equipamentos deverão ter o Certificado do Órgão de Controle de Qualidade Competente. 

1.9 Os objetos deverão ter a garantia máxima do fabricante. 

 

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: 617 e 607 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.6170 

NATRUREZA DA DESPESA: 40.90.52  

   

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
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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 01, 03, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 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 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

    4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

    4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

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

    4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

    4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

    4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-

Plenário). 

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

eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

    4.3.1 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;  

          4.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 

          4.3.1.2 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. 

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

    4.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade 

com as exigências editalícias; 

    4.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

    4.3.5 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;  

    4.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009. 

    4.3.7 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; 

    4.3.8 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. 

4.4 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. 

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; 
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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. 

5.9 A empresa deverá 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, aos itens que couber. 

 

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. 

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. 
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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.  

    7.28.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitação fundamental feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo. 

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

     

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

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

previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  
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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 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. 

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

disposto neste Edital.  

 

9   DA HABILITAÇÃO  

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

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:   

a) SICAF;   

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

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

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

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

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

Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

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

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

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

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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9.2.1 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 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.9.       Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:   
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
c) prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que 

será realizada da seguinte forma:   
c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d,” do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;   
c.2) Fazenda Estadual: apresentação de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 

perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida 

Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta em que constem ambas as informações; ou, ainda, Certidão 

comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;  
c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será 

feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de 

Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão 

comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;  
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c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do 

objeto social, não esteja sujeito à inscrição municipal;  

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;   
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.  
9.9.2 Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a documentação somente será exigida para 

efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora na licitação. 

    9.9.2.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais e 

trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.   
9.9.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Pública.  
9.9.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.   

 

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 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

II – Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

III - Apresentação de comprovação dos registros do produtos ou da notificação ou dispensa do registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano), ao item que couber. 

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

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

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

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

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 
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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. 

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

internet, após a homologação. 

 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

admissibilidade do recurso. 

    11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

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

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

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

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

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

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

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

do procedimento licitatório. 

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

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

procedimento licitatório.  

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

instrumento equivalente. 

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

Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

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

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

ou aceito no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

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

adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

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

nº 8.666, de 1993; 

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

    14.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e 

reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.4 O prazo de vigência da contratação será de 12 meses contados da publicação do extrato do contrato no diário oficial. 

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 Os itens descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto serão entregues e instalados no prazo máximo de até 45 

(quarenta e cinco) dias na Unidade, a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

15.2 A entrega dos itens deverão ser efetuadas: 
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HMCT - Hospital Municipal Carlos Tortelly: Rua Desembargador Athayde Parreiras nº 266, Bairro de Fátima,  Niterói, 

RJ (tel. 2729-9363/9355/9369) email: adm.hmct@gmail.com 

HOF - Hospital Orêncio de Freitas: Avenida Machado s/nº, Barreto, Niterói, RJ (tel. 2620-3434) email: 

hofadmfms@gmail.com. 

MMAR - Maternidade Municipal Alzira Reis: Rua Carlos Ermelindo Marins s/nº, Charitas, Niterói, RJ (tel. 3611-

0107/3701-1846) email: admmarvf2@gmail.com. 

HGVF – Hospital Getúlio Vargas Filho: Rua Teixeira de Freitas, s/nº, Fonseca, Niterói, RJ (tel: 2627-1535/1525/1543) 

email: admhgvf@gmail.com. 

ALCEN – Almoxarifado Central: Rua Cel. Gomes Machado, nº251, Centro, Niterói, RJ (Tel. 99638-6157) email: 

disupfmsnit@gmail.com  

VIPAHE- Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 171, sala 303, Centro, 

Niterói, RJ (tel. 2620-6198) email: vipahe.fms@gmail.com.  

15.3 A entrega deverá ser agendada e ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 10h às 16h – nas Unidades determinadas. 

15.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão fiscal formada por fiscais: Fiscais do 

contrato: 

    15.4.1- Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT): Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula nº 437.097-9 e 

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

    15.4.2- Hospital Orêncio de Freitas (HOF): Célia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9 e 

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

    15.4.3- Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR) - Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 

436.446-9 e João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula nº 437.508-5. 

    15.4.4- Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF): Anna Esther Araújo e Silva, cargo: Diretora Técnica, Matrícula nº 

231.621-4 e Luciana Barros da Silva, Cargo: Chefe de divisão, Matrícula nº 434.241-6. 

    15.5.5 – Almoxarifado Central (ALCEN) – Marcelo Marsico Leal, Cargo: Farmacêutico, Matrícula nº 436.856-9. 

    15.4.6- Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência (VIPAHE):  Tânia Maria da Matta Rodrigues Cunha, Cargo: 

Chefe DEAD, Matrícula nº 436.997-1 e Madrilâne de Carvalho Costa, Cargo: Sanitarista, Matrícula nº 436.348-7. 

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 e será realizado no ato da entrega dos 

itens  

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 7 (sete) dias úteis contados do 

Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referência 

deste Edital, com a consequente aceitação e/ou recusa. 

15.6 A Unidade após o “atesto final” deverá encaminhar a Nota Fiscal para o ALCEN, que registrará no sistema e 

encaminhará, posteriormente, ao Setor de Pagamento. 

15.7 Após o recebimento, a Unidade deverá comunicar ao Setor de Patrimônio para que os bens sejam patrimoniados, os 

itens que couber. 

15.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes 

da incorreta execução do contrato. 

15.9 A Contratada está sujeita à fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso os mesmos não se encontrem 

em condições satisfatórias. 

15.10 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá, no que diz respeito à especificação, rejeitá-lo 

no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

16. DA GARANTIA DO OBJETO 

16.1 Os EQUIPAMENTOS mencionados neste Edital deverão ter garantia mínima de 12 (meses), a partir da data de 

realização da entrega, bem como montagem, instalação e treinamento, quando couber. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

17.1.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência; 

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

contrato; 

17.1.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

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

17.1.5 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído. 

 

17.2  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

mailto:adm.hmct@gmail.com
mailto:hofadmfms@gmail.com
mailto:admmarvf2@gmail.com
mailto:admhgvf@gmail.com


PROC200/11525/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

11 

 

17.2.1 entregar os bens na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;  

17.2.2 entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento 

todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

17.2.3 manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 

17.2.4 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; 

17.2.5 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;  

17.2.6 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 

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

17.2.8 Não será recebido produto que apresentar na embalagem sinais de violação, aderência, umidade, ou inadequação em 

relação ao conteúdo, e não estiver devidamente identificado. Deve estar de acordo com o que estabelece a legislação vigente. 

 
18 DA GARANTIA 

18.1 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. 

18.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.  

18.3 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.  

18.4 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.  

18.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de 

requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.  

 
19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira 

contratada pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário 

até a assinatura do contrato.     

19.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira 

contratada pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a 

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

Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em 

conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão 

suportados exclusivamente pela CONTRATADA.   

19.3 O pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.   

19.4 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) 

agente(s) competente(s).  

 19.5 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará 

suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.   

 19.6 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. 

19.7 A forma de pagamento será por meio de empenho.   

19.8 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 número 11.249.035/0001-85, até 24 

horas após a entrega de cada parcela. 

19.9 A Nota Fiscal/Fatura deve ser entregue devidamente atestada por dois servidores, que não o Ordenador de Despesas, 

comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço. 
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20 DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

20.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 7.285.263,56 (sete milhões duzentos e 

oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) conforme os valores constantes no 

ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS, deste edital.  

20.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação Municipal de Saúde de Niterói a utilizá-

lo integralmente.  

 

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES. 

21.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência;  
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 5 (cinco) anos.  

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

considerados para a sua fixação.   
21.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade 

competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, item 21.1, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.   

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, 

prevista na alínea c, do item 26.1, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 21.1, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos 

Secretários Municipais.    
21.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 21.1: 

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.  

21.5 As penalidades previstas no item 21.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.   

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

de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) Suspenção temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, sua 

Autarquias ou Fundações (art.87,III da Lei nº 8.666/93); 

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, sua Autarquias e Fundações (art. 7º da Lei nº 

10.520/02);  

c) Declaração de idoneidade 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); 

21.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 21.1, 

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.  

21.7 A reabilitação referida pelo item 21.6 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   

21.8 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.  

21.9 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 21.1, e no item 21.8, 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.    

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

defesa prévia.  

21.11 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.  

21.12  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  
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21.13 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.     
21.14 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 21.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.      
21.15 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.   

21.16 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 Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 21.1, de modo a possibilitar a 

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

21.17 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. 

21.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

22.2 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. 

22.3 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. 

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

22.5 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. 

22.6 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. 

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

    22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 

autos do processo de licitação. 

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2 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.   

23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4 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. 

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

23.6 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.  

23.7 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. 

23.8 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. 

23.9 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. 

23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

23.11 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. 

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

    23.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;  

mailto:comissaocppsaude@gmail.com
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        23.12.1.1 ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – Descrição Detalhada das Especificações Técnicas 

    23.12.2 ANEXO II - Planilha de Quantitativos e de Preços Estimados; 

    23.12.3 ANEXO III – Minuta de Contrato; 

    23.12.4 ANEXO IV - Declaração de não contribuinte de ISS e Taxas Municipais.  

 

  

  

 Niterói,       de          2020.  

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1- OBJETO 

1.1- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO 

E TREINAMENTO QUANDO COUBER, ATRAVÉS DE MENOR PREÇO POR ITEM, PARA 

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO METROPOLITANA II, ATRAVÉS 

DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (HMCT), HOSPITAL 

ORÊNCIO DE FREITAS (HOF), MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA 

(MMAR) E HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO (HGVF) 

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 2.1- A Fundação Municipal de Saúde de Niterói, visando à melhoria da prestação dos serviços ofertados à população do 

município e da região Metropolitana II, através das unidades hospitalares: Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), 

Hospital Orêncio de Freitas (HOF), Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR) e Hospital Getúlio Vargas 

Filho (HGVF), que prestam os seguintes serviços: pronto-atendimento, consultas médicas, consultas de enfermagem, 

atendimento odontológico, internações adulto e infantil, cirurgias eletivas e emergenciais, partos normais e cesáreas, exames 

laboratoriais e de imagem, coleta de exames, capacitação de equipe multiprofissional, vem através deste solicitar 

equipamentos médicos hospitalares e equipamentos laboratoriais, para melhor atender às necessidades da população; 

garantir a disponibilidade necessária para o funcionamento adequado,  modernização e ampliação dos serviços. 

2.2- A aquisição destes equipamentos médicos hospitalares e laboratoriais, para uso nestas unidades hospitalares 

supracitadas, será de suma importância, principalmente para modernização do parque tecnológico, já que muitos 

equipamentos se encontram desgastados devido ao uso contínuo. Possibilitando, assim, mobiliar e equipar a nova 

maternidade (atualmente em construção) com ampliação do número de leitos; realização de cirurgias por videolaparoscopia 

no HGFV, ampliar o quantitativo e as especialidades das cirurgias do HOF, inclusive as oncológicas; assim como a 

capacidade produtiva do HMCT. 

2.3 - Sendo assim a aquisição dos equipamentos médico-hospitalares garantirá a melhoria na qualidade dos serviços 

prestados, bem como a melhoria nas condições de trabalho dos servidores, expansão do atendimento à população e o acesso 

a saúde viabilizando uma melhoria na qualidade de vida das famílias. 

2.4- Considerando a possibilidade de utilização dos recursos das emendas parlamentares número: 24970011/2017 (Dep. 

Chico D`Ângelo)-R$ 439.306,47(saldo do pregão 11/2020); 17750006/2019 (Dep. Jandira Feghali)-R$ 399.750,00; 

40700002/2020 (Dep. Talíria Petrone)-R$ 3.000.000,00; 40700025/2020 (Dep. Talíria Petrone)-R$1.548.905,00; 

40700023/2020 (Dep. Talíria Petrone)-R$1.199.928,00; Recurso de Programa/Ação proposta n
0
 11249.035000/1190-16 -R$ 

170.000,00. Tendo em vista a economicidade no procedimento de aquisição, serão concentrados todos os recursos das 

emendas e dos programas acima em um único processo licitatório, visando contemplar a necessidade das unidades 

hospitalares da rede municipal de Niterói. 

3- JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

3.1- Os quantitativos solicitados atendem estritamente à necessidade de materiais que precisam ser substituídos ou repostos 

devido ao tempo prolongado de utilização ou permitirão a ampliação de setores da assistência, de forma a garantir o pleno 

funcionamento das unidades hospitalares. 

4- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO 

4.1- O quadro com as descrições das especificações e quantitativos encontra-se em anexo – ANEXO 1 do Termo de 

Referência.  
4.2 - No caso de o descritivo constante no ANEXO 1 deste Termo de Referência divergir do descritivo do CATMAT ou do 

E-Cidade, deverá ser considerado o descritivo do Termo de Referência. 

4.3- O produto deverá ter Assistência Técnica Autorizada na cidade de Niterói ou cidades limítrofes num raio de até 50 km, 

ao item que couber. 

4.4- O equipamento deverá atender os padrões ABNT/INMETRO, ao item que couber. 

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

estar escrito em Língua Portuguesa. 

4.6- O equipamento fabricado no exterior deverá ter Apresentação do Certificado de Conformidade com as Normas 

Brasileiras de Segurança Elétrica - NBR IEC 60601, ao item que couber. 

4.7- Os equipamentos deverão ter o Certificado do Órgão de Controle de Qualidade Competente. 

4.8- Os objetos deverão ter a garantia máxima do fabricante. 

5- MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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5.1- Os itens deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias na Unidade: 

            5.1.1- LOCAIS DE ENTREGA: 

 

ITEM PRODUTOS 
UNIDADE de Destino 

HMCT HOF MMAR HGVF ALCEN VIPAHE TOTAL 

1 Agitador de plaquetas 1           1 

2 
Aparelho de anestesia (monitor com 

analisador de gases) 
  1   1     2 

3 Aparelho de emissão otoacústica     2       2 

4 
Aparelho de fototerapia para 

ICTERÍCIA 
    6       6 

5 Aparelho de Raio X - Fixo (digital)   1         1 

6 
Aparelho de Raio X - Móvel - 

transportável (digital) 
  1         1 

7 Aparelho de ultrassonografia portátil   1     1   2 

8 Armário vitrine 1 porta   4         4 

9 
Aspirador de secreções elétrico 

móvel 
4   4       8 

10 
Autoclave hospitalar horizontal 

(acima de 350 litros) 
    1       1 

11 Balança antropométrica infantil     2       2 

12 Banho histológico   1         1 

13 Banqueta para parto vertical     4       4 

14 Beliche   16 16       32 

15 Berço Aquecido (UCR)     6       6 

16 Berço para recém nascido     30       30 

17 Biombo   8         8 

18 Bisturi elétrico (monopolar/bipolar) 1 4         5 

19 Cadeira de escritório rodízios   40 3     30 73 

20 Cadeira estofada fixa   8         8 

21 
Cama hospitalar tipo fawler 

(elétrica) 
    30       30 

22 Cardiotocógrafo     3       3 

23 Carro de curativo     2       2 

24 Carro de emergência     2       2 

25 
Carro maca avançado (com grades 

laterais e suporte de soro) 
  2         2 

26 Central de geração de vácuo clínico 1           1 

27 Central de Inclusão de Parafina   1         1 

28 Centrífuga laboratorial 3 3         6 

29 
CPAP (VENTILADOR NÃO 

INVASIVO) com máscara facial 
7 4         11 

30 Desfibrilador/monitor (portátil)     1   2   3 

31 Detector fetal     6       6 

32 Equipamento para teste ergométrico 1           1 

33 

Equipamento audiométrico de 

potencial evocado para triagem 

(BERA/PEATE)  

    1       1 

34 Escada de 2 degraus   10 30       40 

35 Esfigmomanômetro adulto   10         10 

36 
Esfigmomanômetro infantil 

(neonatal) 
    3       3 

37 Esfigmomanômetro obeso   3         3 

38 
Espaldar em madeira (Barra/ Escada 

de Ling) 
    4       4 

39 Esterilizador elétrico (Laboratório)   1         1 

40 Estetoscópio infantil (neonatal)     7       7 

41 Estufa de secagem   2         2 
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42 Foco cirúrgico de solo móvel 3   3       6 

43 Foco cirúrgico de teto 1 1 2 1     5 

44 Foco clínico ambulatorial     4       4 

45 Freezer vertical     2       2 

46 Frigobar     4       4 

47 Geladeira/ Refrigerador   4 7     1 12 

48 
Geladeira (Câmara refrigerada) para 

imunobiológicos 
1   1       2 

49 Geladeira tipo vitrine 10 8 4       22 

50 Grupo gerador  2           2 

51 Incubadora de transporte neonatal      1   1   2 

52 Incubadora neonatal estacionária     3       3 

53 Lanterna clínica     6       6 

54 Laringoscópio  4   5       9 

55 Lixeiras (Balde à pedal)   10 5       15 

56 Maca fixa simples   4         4 

57 Mesa auxiliar   8         8 

58 Mesa cirúrgica elétrica 1 1 2       4 

59 Mesa cirúrgica Elétrica para OBESO   1         1 

60 
Mesa de cabeceira com mesa de 

refeição acoplada 
    30       30 

61 Mesa de consultório    4 2       6 

62 
Mesa de escritório em L (estação de 

trabalho) com gaveteiro 
          25 25 

63 Mesa de exame proctológico   1         1 

64 Mesa de Mayo   8 8       16 

65 Mesa de reunião 10 lugares   1       1 2 

66 Microscópio laboratório 3           3 

67 
Microscópio laboratório (contraste 

de fase) 
  1         1 

68 Micrótomo de bancada   1         1 

69 Mocho (banco com rodízios)     17       17 

70 Monitor multiparâmetro básico 4 4         8 

71 
Monitor multiparâmetro com 

capnografia 
8           8 

72 
Monitor multiparâmetro sem 

capnografia 
8           8 

73 Otoscópio simples     6       6 

74 Oxímetro de pulso para neonato     3       3 

75 Poltrona hospitalar     30       30 

76 Processador de tecidos (laboratório)   1         1 

77 Purificador de água   15 5       20 

78 Seladora de mesa para grau cirúrgico 1 1 1       3 

79 Seladora para bolsa sangue   1         1 

80 
Sistema de videoendoscopia 

flexível-gastroscópio e colonoscópio 
1 1         2 

81 
Sistema de videoendoscopia flexível 

- duodenoscópio 
  1         1 

82 Suporte de Hamper 10   11       21 

83 Suporte para soro (de parede)     35       35 

84 Televisor 4K 65 polegadas   2 7     1 10 

85 Torre de videolaparoscopia   2         2 

86 
Torre de videolaparoscopia (com 

acessórios específicos) 
      1     1 

87 Turbina odontológica de alta rotação 10           10 

88 
Unidade de aquecimento (com 100 

mantas descartáveis) 
  3         3 

89 Ventilador pulmonar   2         2 
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90 
Videoendoscópio rígido 

(histeroscópio)    
1         1 

91 
Vídeoendoscópio rígido 

(uretroscópio) 
  1         1 

92 
Workstation para o Rx digital - Para 

o Médico Radiologista 
  1         1 

TOTAL 85 210 367 3 4 58 727 

5.1.2- Endereços e contatos: 

HMCT - Hospital Municipal Carlos Tortelly: Rua Desembargador Athayde Parreiras nº 266, Bairro de Fátima, Niterói, 

RJ (tel. 2729-9363/9355/9369) email: adm.hmct@gmail.com 

HOF - Hospital Orêncio de Freitas: Avenida Machado s/nº, Barreto, Niterói, RJ (tel. 2620-3434) email: 

hofadmfms@gmail.com. 

MMAR - Maternidade Municipal Alzira Reis: Rua Carlos Ermelindo Marins s/nº, Charitas, Niterói, RJ (tel. 3611-

0107/3701-1846) email: admmarvf2@gmail.com. 

HGVF – Hospital Getúlio Vargas Filho: Rua Teixeira de Freitas, s/nº, Fonseca, Niterói, RJ (tel: 2627-1535/1525/1543) 

email: admhgvf@gmail.com. 

ALCEN – Almoxarifado Central: Rua Cel. Gomes Machado, nº251, Centro, Niterói, RJ (Tel. 99638-6157) email: 

disupfmsnit@gmail.com  

VIPAHE- Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 171, sala 303, Centro, 

Niterói, RJ (tel. 2620-6198) email: vipahe.fms@gmail.com  

5.2- A entrega do objeto licitado deverá ser agendada e ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 10h às 16h – nas 

Unidades determinadas. 

5.3- Os bens serão recebidos, provisoriamente, pelas unidades, que solicitarão análise dos fiscais de contrato, responsáveis 

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

Referência;  

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

respectivas alterações.     

5.3.2- 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.  

5.3.3 – Na hipótese da verificação a que se refere o subitem 5.3.2 não ser procedida dentro do prazo fixado, o 

recebimento será considerado definitivo após o esgotamento do prazo.     

5.4- A Unidade após o “atesto final” deverá encaminhar a Nota Fiscal para o ALCEN, que registrará no sistema e 

encaminhará, posteriormente, ao Setor de Pagamento. 

5.5-Após o recebimento, a Unidade deverá comunicar ao Setor de Patrimônio para que os bens sejam patrimoniados, os 

itens que couber. 

6- CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

6.1- Os critérios de “ACEITAÇÃO OBRIGATÓRIA” dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências: 

6.1.1- Os produtos deverão ser fornecidos conforme descrição do ANEXO1 deste Termo de Referência; 

6.1.2- Caso os produtos entregues sejam desconhecidos da contratante, estes serão avaliados pela equipe de apoio quanto à 

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

6.1.3- 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 e o 

perfeito fincionamento, cuja verificação somente seja possível quando da sua utilização. Devendo ser substituídos no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

7- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1- Apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 

forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o objeto do 

presente Termo de Referência. 

7.2-Apresentação de comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou dispensa do registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano), aos itens que couber. 

7.3- A empresa deverá 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, ao item que couber. 

8 - DEVERES DA CONTRATANTE 

8.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência; 

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

contrato; 

8.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

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

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

fornecido, para que seja substituído. 

mailto:adm.hmct@gmail.com
mailto:hofadmfms@gmail.com
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9- DEVERES DA CONTRATADA 

9.1 entregar os bens na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;  

9.2 entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento 

todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

9.3 manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 

9.4 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; 

9.5 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;  

9.6 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 

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

9.8 Não será recebido produto que apresentar na embalagem sinais de violação, aderência, umidade, ou inadequação em 

relação ao conteúdo, e não estiver devidamente identificado. Deve estar de acordo com o que estabelece a legislação 

vigente. 
10- FISCALIZAÇÃO  

10.1 – Fiscais do contrato: 

10.1.1- Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT): Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula nº 437.097-9 e 

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

10.1.2- Hospital Orêncio de Freitas (HOF): Célia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9 e 

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

10.2.3- Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR) - Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 

436.446-9 e João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula nº 437.508-5. 

10.2.4- Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF): Anna Esther Araújo e Silva, cargo: Diretora Técnica, Matrícula nº 231.621-

4 e Luciana Barros da Silva, Cargo: Chefe de divisão, Matrícula nº 434.241-6. 

10.2.5 – Almoxarifado Central (ALCEN) – Marcelo Marsico Leal, Cargo: Farmacêutico, Matrícula nº 436.856-9. 

10.2.6- Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência (VIPAHE):  Tânia Maria da Matta Rodrigues Cunha, Cargo: 

Chefe DEADA, Matrícula nº 436.997-1 e Madrilâne de Carvalho Costa, Cargo: Sanitarista, Matrícula nº 436.348-7. 

11- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 7.285.263,56 (sete milhões duzentos e 

oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 

12- PRAZO DE EXECUÇÃO 

O quantitativo total de cada item deverá ser entregue de uma única vez, conforme descrição neste Termo de Referência. 

       13- PENALIDADES 

13.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência;  
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 5 (cinco) anos.  

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

considerados para a sua fixação.   
13.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade 

competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, item 13.1, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.   

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista 

na alínea c, do item 13.1, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 13.1, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos 

Secretários Municipais.    
13.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 13.1:   

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

13.5 As penalidades previstas no item 13.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.   

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

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

a) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, sua 

Autarquias ou Fundações (art.87 III da Lei nº 8.666/93); 

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, sua Autarquias e Fundações (art. 7º da Lei nº 

10.520/02);  

c) Declaração de idoneidade 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); 

13.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 13.1, 

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 A reabilitação referida pelo item 13.6 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 13.1, e no item 13.8, 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.  

13.12  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  
13.13 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.     
13.14 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 13.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.      
13.15 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.   

13.16 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 Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 13.1, de modo a possibilitar a 

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

13.17 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. 

13.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

        14- BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE 

FONTE: 617 e 607 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.6170 

NATRUREZA DA DESPESA: 40.90.52  

        15 – AÇÃO VINCULADA NA PAS 
 

15.1- EIXO: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade. 

15.2- META: Assegurar funcionamento adequado das 4 unidades hospitalares (MMARVF, HPJ, HOF, HMCT) e 1 Unidade 

de Pronto Atendimento - UMAM (UPA III), prestam assistência de forma adequada e conforme perfil assistencial. 

15.3- AÇÃO: Assegurar funcionamento adequado das 4 unidades hospitalares (MMARVF, HPJ, HOF, HMCT) e 1 Unidade 

de Pronto Atendimento - UMAM (UPA III). 

15.4 – META: Manter o Hospital Getúlio Vargas Filho funcionando. 

15.5 - AÇÃO: Assegurar funcionamento do Hospital Getúlio Vargas Filho. 

 

Niterói, 25 de outubro de 2021. 
 

Ramon Lorenzo Farell Sanchez 

Vice-Presidente de Atenção Hospitalar e Emergência 

VIPAHE/Mat. 437.431-2 

 



ITEM PRODUTO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)

1

AGITADOR DE PLAQUETAS: Características Técnicas: 08 Bandejas deslizantes, perfuradas, em aço  oxidável, puxadores em nylon; acesso individual que permita o manuseio de uma bandeja sem interromper o 

movimento das plaquetas em outras bandejas; com trava de segurança que impeça a queda da bandeja; sistema que permita adequada circulação de ar;  capacidade de até 48 bolsas de plaquetas; velocidade  

constante de 70 movimentos por minuto; bivolt manualmente selecionável (127 V ou 220 V); alarme áudio visual de falta de movimento; grades laterais e base em aço blindado ou similar, com tratamento 

antiferruginoso e pintura epóxi.  Amplitude do movimento de aproximadamente 38 mm ± 2.  Dimensões externas aproximadas do equipamento: 44 x 42 x 48 cm.  Peso aproximado do equipamento: 38 kg.

2

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETROS: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material aço 

inoxidável; com prateleira para suporte de monitores; mínimo de 2 gavetas grandes e mesa de trabalho; com rodízios giratórios de borracha, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar 

o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. 

Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas  para alto fluxo de 1,5 a 10 

ml/min e baixo fluxo de 10 a 1000ml/min pelo menos  para oxigênio (O2), óxido nitroso (N2O), ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso 

(N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2 ,ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura O2/N2O é garantido 

para qualquer valor do fluxo de oxigênio. Permitir fluxo direto de oxigênio (flush). Botão de oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste; Chave seletora entre N2O e ar comprimido para 

a escolha do gás que será utilizado para a mistura com O2 (esta chave impede a mistura simultânea entre os 3 gases); Display eletrônico com tabela de concentrações versus fluxo de borbulhamento, (dispensa 

o uso da régua de cálculo). Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores ou fornecer sistema que permita suporte para mais 01(um) vaporizador,  com utilização 

independente e sistema de segurança para o agente selecionado ( Isoflurano ou Sevoflurano); Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; 

Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada com fechamento por trava rápida; Possibilidade de sistema de 

exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea 

sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; 

Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume 

minuto e fração inspiratória.  Sistema de alarmes para pressão alta/baixa, Peep alto/baixo, volume minuto alto e baixo, frequência alto /baixo e FiO2 alto/baixo.  Alimentação elétrica bivolt automático e bateria 

interna com autonomia de pelo menos  90 minutos para o ventilador e alarmes.  Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, de tamanho adulto  autoclaváveis. 02 balões para 

ventilação manual adulto, 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido 

e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.  Monitor Multiparâmetrico compatível para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos, pré configurado ou por 

módulos no mínimo de monitorização de ECG, Respiração, Saturação de O2, Pressão não-invasiva, Temperatura, Capnografia , Pressão invasiva, Gases Anestésicos ,  Índice de sedação anestésica, TNM, Débito 

Cardíaco. Monitor com display colorido em LCD de no mínimo 12  polegadas. Permite armazenamento de mínimo de 48 h de dados. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e demais acessórios para 

o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Alimentação elétrica bivolt.

3

APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA TRIAGEM: Portátil e automático com display de cristal líquido, sem a necessidade de operar com o auxílio de computador e que realize teste com os seguintes 

módulos: Produtos de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70 dB PD e 83 dB TE. Apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, 

saída máxima. Flexibilidade que permita a escolha de protocolo. Possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Devem acompanhar o aparelho: conjunto de olivas para OAE 

para todos tamanhos de condutos, sonda infantil removível, para facilitar limpeza , impressora, software para instalação do equipamento, cabos para comunicação com computadores, bateria recarregável e 

maleta para transporte. Devem acompanhar o equipamento todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais. O fornecimento inclui obrigatoriamente os Manuais de Serviço 

e de Usuário em língua portuguesa (eletrônico ou impresso) . Equipamento deve vir acompanhado de Laudo de Calibração inicial e segurança elétrica, válido por um ano.

4

APARELHO DE FOTOTERAPIA PARA ICTERÍCIA: Aparelho de fototerapia eletrônico. Com controle microprocessado da Radiância aplicada ao paciente; Display alfa numérico e teclado de operação facilitada; 

Emissão da luz azul para o tratamento da Bilirrubinia; Com alta radiância no centro e extremidades do foco luminoso; Baixa emissão de luz infravermelha ou ultravioleta;  Quantidade de LEDs em torno de 15; 

Vida útil media de 20.000 horas; Com LEDs brancos para iluminação auxiliar; Pedestal com pés de borracha. ajuste de inclinação (ângulo) da fototerapia; ajuste de altura; possibilidade de utilização em berços, 

unidades de cuidados intensivos e incubadoras;  pedestal que garanta estabilidade com rodízios giratórios e freios; desligamento automático da fototerapia em caso de sobreaquecimento. Alimentação elétrica 

127 V ou Bivolt; automático (50/60 Hz). Dimensões aproximadas: Altura: entre 100 e 140 cm; Largura: 50 cm; Profundidade:  50 cm (com pedestal); Peso aproximado:  10 kg.    Acessório incluso: Sonda de 

extensão com sensor óptico, para medição da irradiância emitida pelo equipamento.

5

APARELHO DE RAIO X DIGITAL FIXO:  Gerador microprocessado de alta frequência. Potência nominal de pelo menos 50 kW. Tensão variável de pelo menos 40 kV ou menor a 130 kV ou maior. Corrente 

variável de pelo menos 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de aproximadamente 0,004s ou menor a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 0,5 mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Alimentação 

de rede elétrica trifásica: 220 ou 380 V, 50 ou 60 Hz; com Auto-transformador se necessário; e Quadro elétrico.

Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 1 mm e foco grosso igual ou menor que 2 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima 140 kHU. Inserção de filtros adicionais de 

CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 130 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 

90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky, grade antidifusora estacionária de no mínimo 70 lp/cm ou oscilante de no mínimo 40 

lp/cm ou compatível com o detector fornecido, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 80 

cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento 

vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 180 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Grade antidifusora 

estacionária de 70 lp/cm ou oscilante de no mínimo 40 lp/cm ou compatível com o detector fornecido, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do 

bucky. 

Detector plano sem fio (wireless, móvel) com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior e Cintilador de Iodeto de Césio (CsI) ou outro material detector com tecnologia superior, que possibilite exames 

na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 

175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. O detector deve possuir sistema 

capacitivo integrado ou no mínimo duas baterias por detector e o carregador compatível. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-

X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB 

ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via 

DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. 

6

APARELHO DE RAIO-X DIGITAL MÓVEL: Aparelho de Raio-x móvel digital manual ou motorizado para realização de radiografias em leitos, emergências e UTI's Sistema transportável com coluna 

contrabalanceada integrada, montada sobre 04 (quatro) rodízios; O equipamento deve ser equipado com painel digital (FPD) sem fio (wireless), com teclado tipo membrana, indicação e visualização de KV e 

mAs; O equipamento deve possuir sistema integrado de bateria que permita, no mínimo, o uso para 500 exposições ou 5 horas antes de nova recarga; Tempo máximo de carga da bateria: 10 horas; Disparador 

de duplo estágio (preparo e disparo) com cabo em torno de 3m ou maior; Sistema com largura máxima de 65 cm; Deve possuir braço porta tubo telescópico pantográfico ou articulado; Rotação da coluna com 

variação de -180o a + 180o ou maior; Rotação do conjunto tubo/colimador com variação de -90° a +90°o ou maior; Cabo de alimentação preparado para conexão em tomada comum (padrão nacional ABNT 

NBR 14136) com no mínimo 3 m; Possuir gerador multipulso microprocessado de alta frequência com potência superior a 30kW; Faixa de ajuste de tensão do tubo de 40 a 130 kV ou maior; Faixa de variação 

de mAs de 0,3 mAs a 300 mAs ou superior em 25 passos ou mais; Tempo de exposição: 1,0 s ou inferior; Alimentação elétrica: 220V / 60Hz Tubo de raio-x com anodo giratório com velocidade de rotação de 

2800 RPM ou superior; Capacidade calórica do anodo de 140 KHU ou maior; Duplo foco com foco fino menor que 0,8mm e grosso menor 1,5mm; O colimador deve possuir luz indicadora de campo de 

irradiação, temporizador de lâmpada com desligamento automático após 30s e lâminas de chumbo com ajustes manuais para colimação dos feixes de raios-x. Área mínima de cobertura do campo de radiação 

a 1m de distância foco-FPD: 43 x 43 cm; Detector de painel plano sem fio (FPD Wireless) de tamanho de 35x43cm com matriz ativa mínima de 2200 x 2600 pixels ou melhor; Tamanho do pixel de 150 

micrometros ou menor; Profundidade de aquisição mínima de 14 bits; Peso do painel de no máximo 3,6kg; Processador digital com monitor de LCD 14” ou maior e tela sensível ao toque integrado a unidade 

principal, que permite a visualização da imagem após a exposição; O sistema de imagens deve realizar ajustes de brilho e contraste, ajuste da curva gama, ampliação (zoom), realce de bordas, medidas de 

distância e ângulo; DICOM 3.0 Print / Storage/ Worklist; Sistema deve ter capacidade de armazenamento mínima de 2000 (duas mil) imagens; Peso máximo da unidade em torno de 250Kg, exceto nos casos 

para equipamento com movimento motorizado; Garantia de 36 (trinta e seis) meses; Deve acompanhar manual de operação; Deve acompanhar manual de serviço; Deverá estar incluso todos os custos com 

frete e instalação e treinamento;. Todos os equipamentos passíveis de Registro na ANVISA devem estar devidamente registrados. Com Assistência Técnica.

ANEXO I do Termo de Referência - descrição detalhada das Especificações Técnicas
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APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL: Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames: abdominal, vascular, pequenas partes, músculoesquelético, procedimentos 

anestésicos locais e aplicações superficiais, intraoperatório e cardiologia adulta, com as seguintes características mínimas: Plataforma baseada em Software Windows para gerenciamento do fluxo de 

informações, com capacidade de atualizações futuras. Sistema com pelo menos 85.000 canais de processamento digital.   Imagem de modo B com pelo menos 256 níveis de cinza. Peso de no máximo 8,0 Kg, 

para tornar viável ao transporte. O sistema deve possuir baterias recarregáveis que permitam autonomia mínima de 30minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão à rede elétrica. 

Monitor em LCD Colorido de no mínimo 13" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento. Disco Rígido ou memória não volátil tipo SSD de pelo menos 120 GB. Faixa Dinâmica de pelo menos 170 

dB Taxa de quadros de pelo menos 600 quadros por segundo. (Frame Rate). Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa., controle de 

funções através de trackball ou trackpad. No mínimo 01 conexão ativa para transdutor no equipamento, porém deve ter adaptação para conexão de no mínimo 3 portas ativas para conexão de 3 transdutores 

simultâneos.  Carrinho ajustável com suporte para transdutores. Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização. Técnica de otimização automática de parâmetros 

para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque. Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real. Dicom 3.Segunda 

Harmônica Tecidual. Imagem Harmônica com Inversão de Pulso. Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B. Software integrado para visão expandida da anatomia ou 

imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.  Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M 

color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Power Doppler e Doppler Contínuo.  Modos de divisão das imagens: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M.  Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Duplex e 

Triplex simultâneo em todos os transdutores. Mínimo de 30 Protocolos programáveis de imagens para exames específicos. Zoom e pan Zoom em tempo real para melhor visualização lateral e de profundidade 

maior que 08 vezes.  Medidas Básicas como: Profundidade e Distância, Área, Tempo, Ângulo, Velocidade, Volume, % de Estenose, Aceleração e Frequência Cardíaca.  Doppler Colorido, Power Doppler com 

variados mapas de cor, variação no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV. Captura em dados que possibilite análise dos estudos após a liberação do paciente, com 

funções de pós-processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro, ângulo Doppler, cálculos e anotações.  Saídas de Vídeo VGA ou HDMI, Audio, USB com pelo menos 2 

portas. Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 60 Hz Capacidade para gerar Página de Relatório com imagens, gráficos e tabelas. Software para medida da espessura da Íntima Média da Carótidas. Pacote de 

software de cardiologia/ecografia completo. Possibilidade de realizar exames intraoperatórios. Possibilidade de realizar exames de intervenção em anestesia. Possibilidade de realizar exames cardiológicos, 

inclusive com possibilidade de trasdutor transesofágico. Possibilidade de acoplar sonda microconvexa para exames pediátricos e neonatais. Manual Básico em Português.  Carrinho suporte totalmente 

compatível com o equipamento. Transdutores multifrequênciais eletrônicos de banda larga, todos os transdutores podendo variar na faixa de +/- 1 MHz:  01 Transdutor Convexo com variação de frequência na 

faixa de 2 a 5 MHz, podendo variar na faixa de +/- 1 MHz. 01 Transdutor linear com variação de frequência na faixa de 4 a 13MHz, podendo variar na faixa de +/- 1 MHz.  01 Transdutor Setorial adulto (Cardio) 

com frequência na faixa de 1 a 5 MHz; podendo variar na faixa de +/- 1 MHz. 01 Transdutor endocavitário com frequência na faixa de 3 a 10 MHz, podendo variar na faixa de +/- 1 MHz. Nobreak compatível 

com o equipamento. Garantia de 01 ano para o equipamento de Ultrassonografia e de 01 ano para Sondas. Assistência técnica autorizada no Estado do Rio de Janeiro.

8
ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA:  Com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais com vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 50 cm 

comp. x 40 cm prof. x 1,50 m altura. Peso aproximado: 21 kg Cubagem com engradado: 1,58 x 0,58 x 0,48 = 0,439 M³ Peso: 31 kg.

9
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Modelo elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 4 l x 4 l, 

componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal.

10

AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR ACIMA DE 350 LITROS:  Autoclave Horizontal, automática com comando microprocessado, elétrica, com câmara dupla em aço inoxidável, capacidade aproximada de 

350 litros. Câmara interna em aço inoxidável AISI-316 ou material de qualidade similar ou superior. Câmara externa em aço inoxidável AISI-304 ou material de qualidade similar ou superior.  Tubulações e 

Conexões de suprimentos de água e vapor em aço inoxidável ou material similar. O equipamento deverá possuir 02 (duas) portas, tipo guilhotina, com abertura e fechamento por sistema de elevação vertical, 

com acionamento manual e ou automático, e travamento automático. Sistema de segurança antiesmagamento. A porta deverá ser confeccionada em aço inoxidável AISI-316 ou material de qualidade similar 

ou superior. Gerador de vapor, elétrico, montado dentro do gabinete da Autoclave. Abastecimento de água automático, através de bomba centrifuga. Resistências elétricas blindadas em aço inoxidável. 

Equipado com manômetro e válvula de segurança ajustada e lacrada, com placa de identificação de pressões de ajuste e de trabalho. Equipamento construído conforme a Norma do Ministério do Trabalho, NR-

13. Comando: Unidade de controle automático microprocessada com programação flexível. Sistema de controle da pressão da câmara externa por pressostato ou transdutor de pressão. Sistema de Controle 

de Pressão / Vácuo da Câmara Interna por pressostato ou transdutor de pressão. Sistema de Controle de Temperatura na Câmara Interna Eletrônico, através de 01 sensor ou transdutor de pressão. O Sistema 

de Indicação de temperatura da câmara interna deverá ser digital, com indicação de temperatura em Graus Celsius. O sistema de informação deverá ser por display digital, para visualização dos parâmetros do 

ciclo a ser efetuado, da programação dos parâmetros do ciclo a ser processado e da operação em processo. Escolha do ciclo de trabalho para esterilização de líquido, instrumentais, borracha e tecido ou ajuste 

da temperatura de trabalho com faixa mínima de abrangência variando de 121ºC a 134ºC e do tempo de esterilização. Programação dos parâmetros (tempo, temperatura e tempo de secagem). Dispositivo 

para disparar o ciclo. Indicação luminosa de equipamento em operação. Indicação luminosa e/ou sonora de fim de ciclo. Indicação luminosa e/ou sonora de falha no sistema. Válvulas de segurança ajustadas e 

lacradas. O comando da Autoclave deverá proporcionar as seguintes condições mínimas de segurança: Na falta de energia elétrica, fecha a entrada de vapor. No excesso de pressão na câmara interna, fecha a 

passagem de vapor. Não haverá partida do ciclo ou entrada de vapor na câmara interna, caso a porta não esteja totalmente fechada. Impossibilidade de abertura da porta, após o início do ciclo. Impossibilidade 

de abertura da porta, quando a câmara interna estiver pressurizada. A fase de esterilização iniciará, automaticamente, somente quando a câmara externa estiver com o valor programado de pressão, conforme 

temperatura de trabalho do ciclo selecionado. O equipamento deverá possuir dispositivo (botão) de emergência para bloqueio de todas as funções. Acessórios: Rack para acomodação da carga dentro da 

câmara de esterilização, construído em aço inoxidável AISI-316 ou superior. Carro para transporte do rack, construído em aço carbono ou de qualidade superior com acabamento, pintado com fundo 

anticorrosivo ou de qualidade superior, com puxador e quatro rodízios. Cestos aramados em aço inoxidável. Quantidade necessária que permita 01 (um) carregamento completo.

11
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: Digital, concha anatômica com dimensões: mínimo 540x290 (mm); concha confeccionada em aço inoxidável ou polipropileno injetado, anti-germes, totalmente 

higienizável e atóxica; possuir tara; com base (gabinete) confeccionada em plástico ABS injetado ou material compatível com o propósito do aparelho; teclado e painel da balança tipo “membrana” durável e de 

fácil digitação, com painel em policarbonato resistente ou material compatível; pés antiderrapantes em borracha; capacidade máxima acima de 15 kg; conter régua para medição. Alimentação 110V ou bivolt.

12

BANHO HISTOLÓGICO: Possuir comandos e conjurações com fácil acesso e visualização, cuba construída em liga de alumínio com pintura eletrostática na cor preta para uma melhor visualização dos cortes 

histológicos. A cuba projetada para que a borda seja utilizada como descanso e secagem das lâminas após a coleta do tecido dentro da cuba, controlador de temperatura digital microprocessado, podendo 

visualizar em tempo real a temperatura interna da água. As conjurações do controlador de temperatura digital, ajuste de temperatura de trabalho, com ajustes de máximo e mínimo como faixa de segurança.  

Temperatura de trabalho: ambiente até 99ºC, com sensibilidade de + ou – 1°C. Capacidade da cuba: 2 Litros.  Tensão: 90 ~240 VAC / 50 – 60 Hz.

13
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: Suportar até 150 kg; feito de fibra de vidro ou polietileno de alta resistência; não possuir emendas ou frestas; equipado com uma bacia coletora em polietileno ou aço inox 

para coleta de líquidos e placenta, aberta na frente, peso aproximado 4kg, com altura de aproximadamente 50cm e diâmetro de aproximadamente 54 cm.

14
BELICHE: Produzido em aço, com acabamento em pintura epóxi . Com estrado de madeira. Escada em aço e proteção lateral. Acompanha colchões de 88x188 cm.  Densidade 33, no mínimo. Cor da estrutura: 

clara, preferencialmente. Dimensões aproximadas: Altura:- 180 cm; Largura - 86 cm; Profundidade- 195 cm; Peso: 42 Kg.

15

BERÇO AQUECIDO (UCR): Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço, giro bilateral no plano horizontal para posicionamento 

do aparelho de raios X, bandeja para alojamento do filme radiográfico.Leito tipo mesa com laterais rebatíveis e com ajustes de inclinação manual ou elétrico. Construído em material plástico radiotransparente, 

ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive, colchão de espuma em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. 

Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura da pele do RN e do nível de potência de 

aquecimento; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servocontrolado através de sensor ligado ao RN e manual; sistema de segurança 

da temperatura do ar no modo manual para situações de temperatura acima de 39,5ºc, desligando automaticamente o aquecimento; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta 

de energia; falha na resistência de aquecimento, falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de 

materiais diversos e haste para suporte de soro.  Alimentação elétrica 127v ou Bivolt. Frequência de rede 50/60 Hz.

16

BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO: Estrutura em tubo de aço redondo, pintado com tinta epóxi e tratamento antiferrugem, sem pontos de soldas aparentes; cesto removível em acrílico transparente; que permita 

movimento trendelenburg e proclive; rodízios giratórios com freio de no mínimo 2” de diâmetro; acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Acompanha colchão em espuma de 5 cm, em material 

antialérgico e atóxico, encapado em material próprio para limpeza e desinfecção. Possuir bandeja intermediária, com compartimentos para guarda de materiais diversos e alça traseira para locomoção; com 

dimensão mínima 750 x 400 x 800 cm. Dimensão mínima da cuba acrílica: 730 x 340 x 190 cm.

17
BIOMBO HOSPITALAR:   Tipo triplo; estrutura em tubos de aço carbono ou inoxidável redondo; dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios; cortinas em plástico impermeável - PVC - na cor branca; 

pés com ponteiras de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2" nas cortinas laterais; acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso; cor branca. Dimensões 

aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento; Fechado: 0,66m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento.

18

BISTURI ELETRICO: Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente 

contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água; apresentar leitura 

digital de potência. Modos de operação no mínimo: Monopolar e Bipolar com corrente de ressecção em solução salina e de coagulação suave. Especificação mínima do gerador: Corte puro (300W), Blend 

(130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Possuir alarmes visuais e sonoros para indicar: sistema ligado/desligado, os diferentes modos de operação, falhas do sistema, conexão da placa (placa-fio e placa-

paciente); sistema de bloqueio em caso de falha na conexão da placa, indicadores de potência em Watts e sistema de ajuste de potência, indicação visual do modo que esta operando. Deve ser compatível com 

sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar, cabo de alimentação padrão ABNT. Possuir dispositiva contra sobre-tensão. Alimentação 

elétrica bivolt, frequência de 60 Hz.  Acompanhar peças reservas: 1 placa reutilizável,   2 canetas reutilizaveis,  20 eletrodos tipo faca compatível com a caneta, 2 pinças e 2 fusíveis reserva. Fonte de 

alimentação bivolt.



19
CADEIRA DE ESCRITÓRIO RODÍZIOS: Com encosto regulável na altura e apoio lombar. Com assento estofado e anatômico, espuma com densidade de 45 a 55 kgf/m3. Apoio de braços fixos com dimensões que 

atendam às normas nacionais NBR da ABNT. Mecanismo que permita ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. Com rodízios com 50 mm de diâmetro, preferencialmente. Encosto e assento 

revestido em courvin ou similar, na cor preta, preferencialmente. Base e apoio de braço, na cor preta. Base em resina termoplástica de alta resistência.Suporte de peso em torno de 130kg.

20
CADEIRA ESTOFADA FIXA: Com base fixa tipo palito ou similar, modelo 4 pés, com braços, com encosto anatômico, que ocupe toda a  região lombar e das costas, espuma injetada com espessura de 45 mm no 

assento e encosto. Revestimento em courino ou similar, na cor preta, preferencialmente. Base feita em aço com pintura eletrostática, tubo 7/8, preferencialmente.  Dimensões aproximadas. - Assento: L 50 x P 

50cm; - Encosto: L 51 x A 61 cm; Peso aproximado: 30kg. Peso suportado: cerca de 120 kg.

21

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA: Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, 

Trendelemburg,Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou 

teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material 

plástico com pelo menos freio.Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28; revestido por material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua 

composição e cobertura retardante de fogo.Alimentação elétrica 127 V ou bivolt.

22

CARDIOTOCÓGRAFO:  Monitor fetal digital e microprocessado; apresentação em tempo real das informações de contrações uterinas e dos batimentos cardíacos do feto; para monitoramento e gestação de 

feto único, com possibilidade de realizar também o monitoramento em gestação gemelar. Programação dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco, sendo os valores programados de 

forma independente;tempo de monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; configuração mínima: FHR, TOCO, movimento fetal, ECG, NIBP, SpO2, HR / PR, 2-RESP; impressora integrada, com  

impressão em tempo real; velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; bateria recarregável; alimentação elétrica 110v ou bivolt. Deve 

possuir todos os acessórios necessários para seu pleno funcionamento: Toco Transmissor; Transdutor de US; Manual de instruções; Certificado de garantia; Estimulador sonoro; CD-Rom contendo software de 

trabalho; Marcador de eventos; Cabo de alimentação de energia elétrica; Cintas elásticas para fixação dos transdutores; Bobina de papel para impressora.

23
CARRO DE CURATIVO: Em aço inoxidável; com 4 rodízios de 03 polegadas; tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, aproximadamente; estrutura em tubos redondos. Incluindo 1 balde em alumínio polido  e 1 

bacia inoxidável. Dimensões aproximadas: Altura 80 cm x Largura 45 cm x Profundidade 75 cm. Peso aproximado: 12 kg.

24
CARRO DE EMERGÊNCIA (DE PCR): Construído em chapa de aço em pintura epóxi, com 4 rodízios giratórios (com giro de 360 graus), sendo 02 com freios, com mínimo de 4 gavetas, pelo menos uma gaveta 

com colméias totalizando, no mínimo, 20 divisórias para medicamentos e as outras para uso geral. Mesa superior para preparação de medicamentos. Deve possuir sistema de travas nas gavetas. Deve possuir 

suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e régua de tomadas com cabo de extensão elétrica no mínimo de um 1,50 M.

25
CARRO MACA AVANÇADO: Maca com estrutura em tubos de aço inox polido; grades laterais de tombar  em aço inox polido; suporte de soro em aço inox, com ganchos com ajuste de altura; ponteiras de 

acabamento; 4 rodízios giratórios de, sendo dois com travas/freio; leito fixo de MDF com espuma revestida em courvin; cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira.

26

CENTRAL DE GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO: Sistema de vácuo à seco, operado por no mínimo duas bombas, com capacidades equivalentes, com possibilidade de funcionarem alternadamente ou em paralelo 

em caso de emergência.  A Central deverá ser capaz de alternar, automaticamente, as cadeias de produção, por períodos pré-estabelecidos, evitando o desgaste desigual das bombas. Deve possuir 

monitoramento contínuo dos principais parâmetros de operação das bombas e do ar aspirado do hospital. Para a aspiração médico-cirúrgica, com coleta do produto aspirado em recipiente junto ao posto de 

utilização. Deve ser dotado de dispositivo capaz de impedir o escoamento do produto aspirado para a tubulação. Acompanhar DOIS Filtros bacteriológicos,  em paralelo, para desinfecção do ar liberado para 

atmosfera; de alta eficiência que impeçam que as impurezas sejam arrastadas pela tubulação para o ambiente externo. Os filtros bacteriológicos devem ser compatíveis com a vazão da bomba de vácuo e 

devem atender à filtragem exigida pela NBR 12188. A localização e a capacidade dos filtros devem ser tal que um filtro possa ser utilizado sem interromper ou restringir o vácuo necessário ao sistema. A 

unidade de armazenamento deve possuir válvulas e dispositivos que permitem o isolamento sem a interrupção de funcionamento. Deve haver um reservatório de vácuo também compatível com a vazão 

requerida pela bomba de vácuo. O sistema deve ter baixo nível de ruído. Gabinete de aço carbono resistente. Vazão mínima de 140 m³/h. O sistema deve estar em conformidade com a NBR 12188/2016 e RDC 

50/2002. As interligações, tanto das tubulações quanto da parte elétrica deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA e as mesmas devem estar de acordo com as normas da NBR 12188.

27
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA: Central de inclusão de parafina com volume do tanque de parafina de no mínimo de 4,0 litros. Temperatura do módulo aquecido de 75 graus celsius ou maior. 

Temperatura do módulo refrigerado de  -6 graus celsius ou menor. Bico dispensador de parafina com controle de fluxo ajustável e controle de temperatura. Suporte porta pinças aquecido para o encaixe de 

até 6 pinças com controle de temperatura individual de temperatura de 0 a 90 graus, instalado na superfície de trabalho. Alimentação elétrica 127/220V.

28
CENTRÍFUGA SOROLÓGICA: Centrífuga sorológica de mesa, com motor por indução magnética, rotor para tubos de 10 a 15 ml, Capacidade mínima para 24 TUBOS, controle de velocidade no mínimo entre 600 

e 3300 rpm, controle de tempo (timer), regulável de 01 a 99 minutos, tacômetro, rotor articulável horizontal, câmara de centrifugação e tampa interna de aço inoxidável, alarme contra desbalanceamento e 

tampa com trava de segurança. Tensão de entrada: 127V/220V.

29

CPAP com Máscara facial: Silencioso; bivolt; podendo funcionar com bateria portátil em locais onde não há fonte de energia convencional. Com umidificador integrado. Nível de Ruído: em torno de 26 dB. 

Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O. Permite definir pressão fixa. AutoRamp e Rampa manual (5 a 45 minutos). Compensa vazamento;  Permite alívio de pressão; Medidas aproximadas (A x L x C): 11 cm x 25 

cm x 15 cm; Peso aproximado: 1.300 Kg; Requisitos elétricos: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5A | 115 V, 400 Hz 1,5A (nominal para uso em aeronave) | Saída CC: 24V 3,75A; Consumo aproximado de energia: 53 

W (57 VA) Pico: 104 W (108 VA); bateria inclusa; Proteção contra condensação; Transmissão de Dados via Cartão SD e celular;     Armazenamento de Dados: IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, RERA, Pressão, Horas de 

uso; Software: ResScan e AirView; Lembrete para Paciente. ITENS INCLUSOS: Máscara facial média; CPAP; Câmara de água;Tubo 2m; Cartão de dados SD; Cabo de energia; Fonte de energia; Bolsa de 

transporte; Filtro instalado; Manuais. 

30

DESFIBRILADOR PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: Função de desfibrilador e monitor com modo semiautomático e manual; indicado para cardioversão sincronizada de arritmias ventriculares na 

aplicação de um choque de desfibrilador durante a ressuscitação envolvendo RCP . Monitoramento para uso em pacientes adultos,  pediátricos e recém-nascidos (neonatos). Aparelho portátil de baixo peso, 

no máximo de 7 kg, incluindo a bateria,  com alça robusta e confortável,  sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência, forma de onda: Exponencial truncada bifásica que entrega de até 360 Joules 

com ajustes em função da impedância do paciente. Bateria interna recarregável removível, com capacidade mínima de 120 min de monitorização cardíaca contínua,  ou um mínimo de 50  descargas 

consecutivas  em 360 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): máximo de  8 horas. Todas as operações concentradas em apenas dois botões no painel frontal, com 

comandos claros e intuitivos baseados, com orientações por voz e por indicadores visuais na tela de lcd.  Tempo máximo de carga para atingir 360 J < 6 s. Pás integradas adulto/infantil, com capacidade de 

monitorização cardíaca, controle com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada e das funções de carga para choque e descarga. Possuir cancelamento automático da energia 

armazenada no máximo de 45 segundos. Acesso rápido às principais funções, com função de Auto Sequência de Carga quando habilitada, carrega energias configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e 

terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. Alarmes inteligentes de monitoração, com tecnologia de checagem em tempo real. Eletrocardiograma com capacidade para 12 derivações 

simultâneas, faixa de 15 a 350 BPM, Precisão: +/- 1 BPM de 15 a 350 BPM, Sensibilidade:5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV, com isolamento do paciente a prova de desfibrilação, alarme de eletrodo solto e tempo 

de restabelecimento da linha de base após desfibrilação de 3 seg. Impressora térmica capaz de imprimir até 3 derivações simultâneas, com peso de no máximo 0,5 kg.   Possuir modulo de marca-passo externo, 

através de eletrodos auto-adesivos com modos de demanda , amplitude mínima de  5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%,  Frequência de mínimo entre 40 ppm a 160 ppm (incrementos de 5 

ppm), precisão ± 2%.

31
DETECTOR FETAL: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; Transdutor de alta sensibilidade; Alto-falante de alta performance; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento 

automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Faixa de Medição: 50-240 bpm;  Resolução: 

1bpm; Precisão: ± 1 bpm.

32

EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO: Equipamento para a realização de testes ergométricos e eletrocardiogramas de repouso constituído por 1 esteira ergométrica para uso médico e 1 sistema de 

monitorização, gravação, impressão e controle de teste ergométrico. Especificações técnicas da esteira ergométrica: chassi de alumínio, baixo nível de ruido (< 40 mV RTI),  velocidade de no mínimo 0 a 18 

km/h, capacidade de elevação de no mínimo 0 a 25%, capacidade de peso mínima de 160 kg, comandada integralmente pelo sistema de rápida calibração, e com chave de parada de emergência. Especificações 

técnicas do sistema: programa com sistema de cadastro do paciente com recurso de busca por nome ou prontuário, capacidade para a realização de eletrocardiogramas de repouso ou de esforço em 12 

derivações, alimentação do pré-amplificador através de porta USB sem necessidade de conexão com a rede elétrica, conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 250 amostras / segundo / canal e 

resolução melhor que 5 µV / bit. Visualização simultânea na tela de no mínimo 12 derivações do ECG. Velocidade de registro de ECG ajustável em 25 ou 50 mm/s. Registro contínuo do ECG durante o exame em 

todas as derivações, com possibilidade de salvamento permanente e registro dos traçados impressos. Permite exportação de traçados em formatos abertos. Capacidade para a monitorização e gravação 

contínua de todas as derivações. Apresentação e impressão da gravação contínua. Configurável para a realização de testes em 3 canais. Apresentação e impressão de todas as derivações e de seus batimentos 

médios. Processo de medida automática de amplitude de R, desnivelamento e inclinação de segmento ST, com pontos de referência ajustáveis. Apresentação da frequência cardíaca e indicação quando atinge 

o valor de submáxima e máxima. Filtro para oscilações de linha de base, tremor muscular e interferência de rede elétrica. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: 

Bruce, Ellestad, Naughton e Rampa. Deve permitir a criação, edição  e gravação de protocolos próprios. Apresentação e impressão de gráficos de FC, pressão (PS e PD) e duplo produto. Apresentação e 

impressão dos resultados dos testes: i) tabela dos resultados (estágio, tempo, FC, PS, PD, duplo produto e MVO2, ou nomenclatura compatível), ii) parâmetros metabólicos, iii) parâmetros hemodinâmicos e iv) 

scores, relatórios de vários formatos com opção de inserir frases prontas e digitação durante o exame. Capacidade de salvamento do exame em meio eletrônico. Programa de análise pós-exame com 

apresentação, edição e impressão do exame. Computador, monitor de vídeo de mínimo de 15 polegadas e impressora compatíveis e com configuração adequada para atender ao perfeito funcionamento do 

sistema. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização, como cabos de ECG, Mesa para acomodação de todo o sistema. Alimentação Elétrica: 110/220 V - 60 Hz. 

Garantia de 1 ano.
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EQUIPAMENTO AUDIOMÉTRICO DE POTENCIAL EVOCADO PARA TRIAGEM (BERA/PEATE) - APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL: Aparelho que realize exame Bera 

combinado com emissões otoacústicas para testes de triagem auditiva neonatal universal, permitindo triagem em no mínimo uma modalidade; portátil, computadorizado, com os módulos processadores dos 

exames, de modo a permitir o uso do aparelho em todas as suas funcionalidades e a impressão dos exames sem a necessidade de qualquer outro acessório. Inclusos todos os softwares de armazenamento de 

dados e processamento de sinais, bem como sistemas operacionais necessários à realização dos exames. O aparelho deve ser capaz de realizar no mínimo os seguintes exames: Teste de Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e Análise Audiométrica do Nervo Auditivo e do Tronco Cefálico (ABR) com filtros digitais, em cliques e tone burst, com mascaramento, 2 canais, janela de tempo de 15 e 

30 ms; pesquisa de potenciais auditivos de média e longa latência (P300, MMN); eletrococleografia, incluindo eletrodos para exame transtimpânico e intracanal; controle do estimulador de implante coclear; 

audiometria de resposta tipo Steady State (ASSR); teste automatizado de PEATE para triagem auditiva neonatal; potencial miogênico evocado vestibular (VEMP) com cálculo da razão entre os lados; emissões 

otoacústicas evocadas transientes e emissões otoacústicas por produto de distorção, com kit de sondas e jogo de olivas completo para uso em adultos e crianças. Deverá estar incluso ainda fone do tipo TDH 

39, vibrador ósseo, cabo extensor de no mínimo 1,5 m para monitor, kit de parede, simulador de paciente artificial, cabo extensor para conexão entre o pré-amplificador e a unidade de pelo menos 5 metros. 

Devem acompanhar o equipamento todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais. O fornecimento inclui obrigatoriamente os Manuais de Serviço e de Usuário em língua 

portuguesa (eletrônico ou impresso). 
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ESCADA HOSPITALAR  DE 2 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 ; piso em chapa de aço inox AISI 430 , revestido com borracha antiderrapante e proteção com cinta de aço inox; pés com 

ponteiras de borracha antiderrapantes. Dimensões aproximadas: 40cm x 36cm x 36cm (C x L x A). Peso aproximado: 4 kg.
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ESFIGNOMANÔMETRO TIPO ANERÓIDE ADULTO: Manômetro aneróide, com graduação de 0 a 300 mmHg, em armação metálica hermética e resistente. Escala impressa numa única cor, contrastando com o 

fundo claro do mostrador. Visualização tanto da escala como do ponteiro. No mostrador deverá conter as seguintes indicações: unidade de pressão, nome do  fabricante ou sua marca, número de série, marca 

de aprovação do modelo. Presilha de metal para fixação na braçadeira. - Braçadeira confeccionada em nylon, resistente e flexível. Fechamento em velcro, de forma que não permita a desconexão da braçadeira 

durante a insuflação. Medida aproximada de 15 (quinze) cm x 52 (cinquenta e dois) cm. Com abertura para retirada do manguito. Deve apresentar marcações indicativas de seu correto posicionamento e 

fechamento em torno do braço, e vir marcado de forma permanente o nome do  fabricante ou marca. – Manguito confeccionado em borracha sintética especial, peça única, sem  colagens, furos ou outro fator 

que impeça a devida insuflação em diversos ciclos, resistente e durável. Medida aproximada de 12 (doze) cm x 19 (dezenove) cm. Válvula confeccionada em aço inox, com precisão no enchimento, retenção e 

controle de esvaziamento do ar, com a taxa de redução de pressão para um valor compreendido entre 2,0 mm Hg/s e 3,0 mm Hg/s. Que permita a exaustão rápida do ar. Pêra confeccionada em borracha 

sintética, formato anatômico. Possuir certificação do INMETRO.
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ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (NEONATAL): Aparelho pressão arterial (esfigmomanômetro), tipo aneroide, modelo manômetro em formato de relógio, graduação mostrador 0 a 300 mm/hg, TAMANHO 

NEONATAL, circunferência entre 8- 13 cm, características adicionais escala bem visível, componentes: braçadeira nylon, fecho velcro, manguito e pera de látex, outros componentes: válvula com rosca, sistema 

de proteção antiqueda. Braçadeira, material nylon, tamanho NEONATAL NORMAL, completo, c/ manguito de borracha e pêra. Pera confeccionada em borracha sintética, formato anatômico. Possuir  

certificação do INMETRO.
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ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANERÓIDE ADULTO OBESO: Aparelho pressão arterial (esfigmomanômetro), tipo aneroide, componentes braçadeira nylon tamanho aproximado 15 x 68 cm com fecho presilha, 

modelo manômetro em formato de relógio, graduação mostrador de 0 a 300 mm/hg, material tubo manguito e pera látex. TAMANHO ADULTO OBESO, circunferência entre 35 -51 cm, sistema de proteção 

antiqueda. Braçadeira, material nylon, fecho em metal cromado, completo, c/ manguito de borracha e pera.

38
ESPALDAR DE MADEIRA- Barra de Ling: Permite regulagem. Confeccionado em Eucalipto, envernizada,  com 11 barras horizontais, sendo a distância entre as barras de aproximadamente 17cm; acompanha 

apoio em madeira a ser acoplado nas barras verticais para regulagem de altura. Dimensões aproximadas: A-240 cm; L- 86 cm;P-34 cm.

39
ESTERILIZADOR ELÉTRICO: Área de aplicação em laboratório. Usado para esterilizar agulha, loop, pipeta ou tubo de cultura por aquecimento elétrico dentro da câmara. Método de esterilização por 

infravermelhos. Formado por uma base pesada e câmara de aquecimento com angulo ajustável de 45~75 graus tanto para cima e para baixo, deve possuir sistema de aquecimento que permite que atinja em 

até 20min a temperatura ajustável de até 800°C, esterilização de 5 a 10 seg, possuir abertura que permita esterilizar abjetos de até 37mm
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ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Em aço inox. Diafragma em epóxi / fibra de Vidro, diâmetro aproximado de 3 cm. Diâmetro aproximado do Sino: 2 cm. Olivas em nano silicone. Tubo em Y único de PVC. 

Comprimento aproximado de 75 cm. Peso aproximado total de 110g.
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ESTUFA DE ESTERILIZAÇAO E SECAGEM: Possuir estrutura externa com chapa de aço revestida em pintura eletrostática, camada interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho, porta com fecho 

magnético e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada de materiais no interior da câmara, visualização da parte interna da câmara na própria porta, através de vidro temperado, Iluminação 

da câmara de trabalho com acionamento da tecla localizada no painel, resistência tubular blindada para proporcionar maior segurança, controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação 

digital da temperatura através de termopar NTC digital com as funções programável de: timer, set point e PID com auto- tuning, resolução de +/- 1°C, faixa de trabalho de até 250°C, homogeneidade de +/- 

2,5°C, termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado regulável pelo operador, Saída regulável para circulação de ar, alimentação de entrada 127/220v, volume 60L.
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FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Luminosidade entre 60.000 e 90.000 LUX. Foco cirúrgico auxiliar sistema modular com rodízios, uma única cúpula, braço flexível com liberdade de movimentos e fixação de 

ponto focal em qualquer posição, sistema de iluminação por lâmpada de LED. Cúpula selada e protegida contra poeira e líquidos. Com sistema de ajuste de intensidade luminosa. Função liga e desliga. Rodízios 

em PVC, com sistema de freio em todas as rodas para maior segurança, proporcionando giro livre de 360º. Sistema de backup para casos de falta de energia, que transfira a alimentação da rede para uma fonte 

auxiliar (bateria). A cúpula deve permanecer em funcionamento por um período superior a 03 horas, voltando à operação normal do equipamento quando restabelecida a energia da rede. A carga da bateria 

deverá ser exposta na caixa da bateria, para monitoramento.
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FOCO CIRÚRGICO DE TETO:  Foco cirúrgico de teto de superfície lisa e material anti-corrosivo, dotado de  duas cúpulas, lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade,  fixação ao teto através de haste 

central única.Deve  possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação  em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser 

provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas 

deve ser empregado sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, 

com punho de controle removível para esterelizaçao;  Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural;Emprego de 

sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor mínimo de  4200 

K ; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras e possuir cor 

corrigida; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla 

existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo 

cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor 

voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente, com aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14°C; Vida útil do sistema de iluminação 

LED de 30.000 horas ou maior. Fonte de Alimentação Elétrica bivolt. Acessórios básicos:  2 manoplas esterilizáveis extras, 6 lâmpadas extras
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FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Foco clínico com lâmpada de LED (luz fria e branca), haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm, 

aproximadamente. Base do pedestal com 04 rodízios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 V ou bivolt- 50/60 Hz. Intensidade luminosa de 

6.000 LUX, aproximadamente. Peso aproximado de 3 kg.

45
FREEZER VERTICAL:   1 Porta . Capacidade: em torno de  145 Litros. Controle de temperatura. Cestos removíveis. Compartimentos com tampa basculante. Dreno de degelo. Pés niveladores. Controle de 

Temperatura. Linha Branca.  Frequência: 60 Hz; Mínimo de  4 Prateleiras Removíveis 

Medidas aproximadas: Altura: 130 cm; Largura:  55 cm; Profundidade (cm) 64,5; Peso aproximado: 41 kg. Alimentação elétrica 110/127V.

46
FRIGOBAR: Capacidade: em torno de 71 litros; Com refrigerador; Termostato e sistema de refrigeração por compressor. Prateleiras removíveis. Preferencialmente Cor branca. Medidas aproximadas: Altura 63 

cm; Largura 45 cm, Profundidade 50 cm.  Alimentação elétrica 110/127V.

47
GELADEIRA: Vertical. Duplex. Capacidade em torno de 300 litros. Sistema frost free. Com sistema de monitoramento à distância, para garantir a conservação segura dos materiais. Controle microprocessado 

externo de temperatura; Temperatura: -1°C a +4°C; Voltagem: 127V ou bivolt; Interior em Epóxi branco ou Inox; com no mínimo 3 (três) prateleiras ou 2 (duas) gavetas; Trava da porta com chave.
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GELADEIRA (Câmara refrigerada) PARA IMUNOBIOLÓGICOS: Configuração vertical, abertura de porta frontal reversível, de vidro. Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono, com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Montado sobre rodízios giratórios , com sistema de freios. No mínimo 2 gavetas ou prateleiras em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes; com sistema de 

travamento. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário.  Mecanismo que restabeleça os parâmetros pré-selecionados, em caso de desligamento ou queda de energia . 

Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantenham a temperatura homogênea em toda a câmara. Painel externo com display LCD luminoso com apresentação das informações em 

português e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura.Módulo protetor de bateria. Ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha ou outro sistema de segurança.  Luz 

interna de LED resistente à umidade do ambiente, com acionamento automático pela abertura da porta. Conexão wi-fi; Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso 

remoto, compatível com sistema operacional windows; Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo 

programado. Podendo ser transferidos pela saída USB no painel. Sem perda de dados,  em caso de queda de energia. Emissão do relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por 

período mínimo de 30 dias;Alarmes de aviso quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria 

recarregável). Botão para silenciamento de alarme. Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal;Possuir 

compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a). Degelo automático sem interrupção do 

trabalho ou perda da temperatura. Vedação da porta  por perfil magnético, puxador anatômico e sistema antiembaçante . Gabinete interno em aço inoxidável que garanta assepsia, evite a corrosão e facilite a 

manutenção da câmara. Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Capacidade interna: em torno de 120 litros 

úteis.  Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 1260 x 650 x 750 mm. Tensão 127V ou bivolt.   Peso líquido aproximado: 88kg. Acompanhar: Manual técnico do usuário e manual de serviço em português; 

Partes e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Certificado de Calibração por laboratório acreditado pelo INMETRO/Rede Brasileira de Calibração para as temperaturas de set point 

(5°C), mínima (2°C) e máxima (8°C); Qualificação térmica do equipamento conforme recomendações do Inmetro (QI, QO e QD, de instalação, operação e desempenho, respectivamente).
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GELADEIRA TIPO VITRINE: Refrigeração de ar forçado, garantindo temperatura igual para todas as prateleiras. Porta: Fechamento automático com vidro duplo temperado. Anti-embaçante; Iluminação: LED; 

Display digital de temperatura; Prateleiras reguláveis. Pés reguláveis. Temperatura de operação em torno de +1º a +7ºC, degelo automático, controle de temperatura por termostato,  prateleiras aramadas com 

3 níveis reguláveis e inclináveis, acabamento externo em chapa pré-pintada. Alarme visual e sonoro para falta de energia. Medidas aproximadas: Altura: 200 cm; Largura: 60 cm; Profundidade: 60 cm. 

Alimentação: 110 v ou bivolt. Peso bruto aproximado: 125 kg. Capacidade de Volume: mínimo de 400L.
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GRUPO GERADOR: Com potência mínima de 450 KVA, Frequência 50/60 Hz; Tensão 127 a 220 V trifásico; Motor de combustível diesel; Dimensões aproximadas: Largura 2.000 mm. Comprimento 5.000 mm; 

Altura 2.300 mm; Peso aproximado 6.000 kg; Nível de ruído: ≤ 95 dB. Filtro de ar ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço. Monitoramento remoto. Sistema de arrefecimento com 

radiador montado com descarga de ar vertical. Vir abastecido de fábrica. Motor de partida reforçado de 24V e alternador de carga com isolante da bateria. Tanque de combustível de parede dupla com válvula 

direcional de 3 vias para suprimento externo. Controlador digital montado no grupo EMCP4.2B. Funções de proteção:  Baixa pressão de óleo; Temperatura máxima de água; Alta/Baixa tensão; Alta temperatura 

disparo do motor (overspeed); Regulagem de Tensão/Frequência; Parada de emergência; Falha na partida. Compartimento único para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de 

segurança. Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Barras de arrasto. Estrutura de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura de base sendo mais larga que o 

compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte. Compartimento de aço galvanizado com desempenho para redução de ruídos. Escape silencioso com detentor de fagulha integrado. Filtros 

de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas). 

Reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender a uma diária (12 horas); Controle e nível de emissão de poluentes – O equipamento deverá estar dentro dos padrões de poluição 

estabelecidos pelos órgãos competentes. Acessórios: Cada Grupo Gerador deverá incluir: 50 metros de cabos anti-chamas, para cada “fase”, para o “Neutro” e para “Aterramento”, sendo a bitola 2x3x185mm² 

para fase, 2x185mm² para neutro, aterramento 1x185mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar 

em bom estado de conservação; Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora. O gerador deve conter aterramento, uma 

haste de terra de 2,4 metros ao lado do equipamento conectado ao mesmo com cabo de 50mm². Deve conter 1 QTA, ou Quadro de Transferência Automático para cada gerador, é um painel elétrico de 

controle que é utilizado em grupos Geradores de Energia, com o objetivo de acionar, sem exposição manual, a partida dos equipamentos logo após a interrupção de energia da concessionária ou em casos que 

sejam devidamente programados para este fim. Ou seja, em caso de falta de energia, o gerador começa a funcionar automaticamente suprindo a energia interrompida, disjuntor de 1000 amperes com 

barramento e 24 posições para disjuntores caixa moldada. A caixa intermediária deverá possuir tomadas, padrão ABNT, para instalações dos equipamentos; tanque de combustível externo; extintor de 

incêndio, dique de contenção de combustível, e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Ferramentas para eventuais manutenções no local.
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INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material 

plástico ; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede 

dupla; Possuir,  pelomenos, 2 portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Possuir para-choque que proteja todo o 

perímetro da incubadora; Possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, 

de fácil ajuste; Possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura,prensada e capa removível; Deve possuir sistema de 

circulação do ar para uniformização interna da temperatura; Deve permitir a fácil limpeza e desinfecção interna da incubadora; Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção 

contra oxidação; Entrada de oxigênio com alcance de até oitenta por cento no interior da cúpula com vazão de seis LPM. Acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios; Deve possuir sistema de 

fixação por travas de segurança. Painel de controle de fácil higienização, com teclas de simples toque; Deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente; Deve possuir controle 

microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele; Deve possuir sistema de umidificação do ar 

através de espuma sob o leito; Deve possuir iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco; Deve possuir filtro de retenção bacteriológico; Deve possuir alarmes audiovisuais para pelo menos: falta 

de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de 

alimentação, indicação das temperaturas do ar; Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deve possuir duas baterias recarregáveis de 12 V com autonomia de pelo menos 4 horas; 

Carregador automático do tipo flutuante incorporado; Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, com estrutura em material leve, não ferroso e resistente à 

choques mecânicos, acoplável à ambulância; Suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete 

confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento.     CATMAT: 443212

52

INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA: Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas . Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar 

acidentes; possuir portas de acesso rebatíveis em toda a extensão da cúpula; Possuir pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de 

material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; Possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de 

respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente; Possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com 

rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente; Ajustes do leito 

na posições Trendelenburg e Próclive, pelo menos, sem abrir a cúpula; Possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão 

de espuma de densidade adequada ; Capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel de controle microprocessado de fácil 

acesso e remoção para manutenção e calibração; Possuir display de LCD luminoso (back-light) ou display de segmentos (LEDs) que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Possuir sensor de 

temperatura de pele e sensor de umidade; servo controle de temperatura do ar (ATC) e de pele (ITC), permitir monitoração da temperatura periférica do paciente e servo controle continuo de umidade relativa 

do ar; Possuir entrada de oxigênio através de válvula que permita concentrações mínimas de setenta à oitenta por cento com vazão de entrada máxima de quinze LPM. Alarmes mínimos: Alta temperatura (ar / 

pele); Baixa temperatura (ar / pele); alta de circulação do ar; falha na bateria, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desconexão da 

balança,umidade alta/baixa; Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e 

ajustadas de pele e ar, pelo menos; Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Entrada para sensor de temperatura auxiliar; Sistema 

de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete; Suporte para posicionar os circuitos de ventiladores; Suporte de soro de altura ajustável; Pelo menos uma prateleira 

giratória para suporte de equipamentos que suporte pelo menos 10kg; Alimentação elétrica 110V.

53 LANTERNA CLÍNICA:  Com clipe de bolso; lâmpada de LED; alimentação através de pilhas AAA (palito).

54
LARINGOSCÓPIO: Kit laringoscópio com cabo médio, mais 5 lâminas curvas tamanhos de 1 a 5 médias, com lâmpada, mais lâmpada sobressalente. Lâminas: 1 (infantil); 2 (criança); 3 (adulto médio); 4 (adulto 

grande); 5 (adulto grande).Lâmpada sobressalente 2,7v para laringoscópio convencional rosca grande média. Cabo médio convencional em metal à prova de ferrugem, leve e resistente;  abertura na base do 

cabo; alimentação com pilha; esterilizável e autoclavável;  lâmina convencional curva macintosh fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem;  com lâmpada vacum 2,7v; esterilizável e autoclavável. 

55
LIXEIRA (Balde à pedal):Lixeira com pedal galvanizado, capacidade  50 Litros, fabricado em polietileno linear de media densidade ou similar, ferragens zincadas. Medidas aproximadas: Altura: 500 mm x largura 

430 mm x profundidade 430 mm. 

56
MACA FIXA SIMPLES: Maca fixa com capacidade mínima de 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira.  Armação em tubos de aço de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede em torno 

de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de, no mínimo, 30mm de altura revestida por courvim ou material similar na cor escura. Pés com ponteiras de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi, ou outro 

tratamento antiferruginoso. Suporte de soro removível. Dimensões aproximadas: Largura 620mm; Comprimento 1800mm; Altura 800mm; Modelo Fixa /Reclinável.

57
MESA AUXILIAR:  Mesa auxiliar tipo hospitalar, material em estrutura tubular, material do tampo e prateleira em aço inoxidável, Dimensões do tampo, aproximadamente: comp -75 cm, largura - 45 cm, altura - 

80 cm. Características adicionais: com 4 rodízios de 2", com freio em dois deles.

58

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 polegadas dotada de sistema de movimentação, 

fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle.Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti corrosão. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material 

superior, com tratamento anti corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, 

assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável ou material superior para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de 

altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 25 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 25 graus, lateralidade nas angulações 

mínimas de 0 a 18 graus, Apoio de cabeça (para cima / para baixo) mínimo de 45 ° / 90 °, Placa de apoio (para cima / para baixo e posicionamento horizontal) mínimo de 90 ° 90 ° 15 °, Placa traseira (para cima 

/ para baixo) mínimo de 75 ° / 20 °, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os colchões impermeáveis e completamente translúcidos aos  raios X. Tampo de mesa com 

comprimento mínimo de 1900 mm e Largura mínima de 500 mm, totalmente translúcida ao RX, Compatível com arco em C. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle 

localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir, no mínimo, as seguintes posições: renal; semiflexão de perna e coxa; flexão 

abdominal; semi sentado e sentado. Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de 

suportes laterais, 01 par de  ombreiras, 01 jogo de colchonete, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica: 127V 

ou bivolt.

59

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA OBESOS: Carenagem e leito confeccionados em aço inoxidável. Motores comandados por controle remoto com fio, que possibilitem os mais diversos tipos de 

posicionamentos . Possuir sistema de emergência com funcionamento automático, para casos de falta de energia. Possuir pernas bi-partida.  POSIÇÕES DO LEITO: Semi-Flexão de pernas e coxas; Flexão 

Abdominal; Trendelemburg; Reverso de Trendelemburg; Horizontal; Lateral; ; Sentado; Semi Sentado; Renal . Dimensões aproximadas: Comp: 1.900 mm; Larg. (útil): 590 mm - Larg. (total): 650 mm; Alt. (do 

leito - regulável): Mín.: 820 mm a Máx.: 1.000 mm.PESO aproximado: 250 Kg. TENSÃO: bivolt. VOLTAGEM (trabalho dos motores): 24 Volts. CAPACIDADE MÁXIMA: em torno de 300 Kg. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 

01 Colchonete em espuma com revestimento em courvim; 01 Par de Suporte Acessórios; 01 Arco de Narcose com Suporte; Apoio de Braços; Suporte Lateral; Suporte de Ombros; 01 Par de Porta-coxas; Apoio 

de pernas inteiriço; 01 Bandeja para líquidos; 01 Par de Munhequeiras.



60
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), com uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição 

acoplada, com altura regulável, guia em aço carbono, tampo em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de 

cabeceira: 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição: 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. Peso aproximada: 20kg.

61
MESA PARA CONSULTÓRIO: Fabricada em MDP, com acabamento no tampo com perfil em PVC. Cor clara. Pés em aço com pintura epóxi na cor clara. Mesa com duas gavetas em MDP com chave, fechando 

simultaneamente todas as gavetas. Dimensões aproximadas: Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm. 

62
MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO: Mesa de trabalho tipo "L" -"Delta". Medidas específicas: Larg 1,30 x Comp 1,30 x Prof 0,60 x Alt 0,75 m. Tampo confeccionado em MDP 18 mm. Pés em aço com calha 

interna para passagem de fiação 3 furos passa fio. Pés niveladores. Cor clara ou amadeirada. Acompanha gaveteiro móvel do mesmo padrão, com 4 gavetas, dimensões aproximadas: A: 65 cm x L: 40 cm x P: 50 

cm.

63
MESA DE EXAME PROCTOLÓGICO: Acionamento manual; com altura fixa;  3 seções. Estrutura em aço revestido com epóxi. Assento e encosto revestidos de couro sintético.  Ajuste mecânico das posições do 

encosto, apoio para os pés e trendelenburg. Medidas aproximadas: 50x180x85 cm.

64
MESA DE MAYO: Estrutura tubular em aço inox, com 4 rodízios giratórios de 500mm,  sendo 2 com trava. Acompanha bandeja em inox; Altura regulável através de manipulo lateral; Armação tubular com 

rodízios de 2", totalmente de inox, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,96m. Altura máxima: 1,50m. Dimensões aproximadas da bandeja: Comprimento: 60 cm 

Largura: 40 cm.

65
MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES: Mesa de reunião para 10 lugares; formato oval /arredondado com tampo confeccionado em MDP de 18mm ou 25mm e estrutura em aço; os pés com calha para subida de 

fiação; possuir sistema passa fios embutidos internamente de cabo de rede e eletricidade. Medidas aproximadas: C: 3,00 m x L: 1,20 m.

66

MICROSCÓPIO BINOCULAR:  Sistema óptico infinito CFI60.    Distância parfocal: 60 mm. Iluminação de lâmpada halógena de 6V 20W / 6V 30W, compatível com uma faixa de voltagens (100 V a 240 V); 

Oculares (F.O.V):  CFI E 10x (20 mm) e CFI E 15x (12 mm); Focalização coaxial; macrométrica/micrométrica; Direita: micrométrica. Esquerda: macro/micro; Curso de focalização: em torno de  26,5 mm; 

Macrométrica: em torno de 37,7 mm/volta, Fino: em torno de 0,2 mm/volta. Torque da rotação macrométrica ajustável, função de refocalização; Tubo binocular E2-TB;Ocular/Porta: 100/0, 0/100, Rotativo 

360º; Tubo ergonômico binocular C-TE2; Inclinação: 10 a 30 graus, Extensão: até 40 mm; Revolver quádruplo ; Platina retangular, com suporte de espécime, Curso transversal: 78 (X) x 54 (Y) mm. Objetivas 

(N.A. / W.D., mm): CFI E Plan Acromática 4X (0,10 / 30); CFI E Plan Acromática 10X (0,25 / 0,7); CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65) CFI E Plan Acromática 100X óleo (1,25 / 0,23).  Condensador E2; N.A. 1,25; 

Diafragma de abertura com marcas de guia de posição para as respectivas objetivas CFI E Plan. Condensador de Fase E2; N.A. 1,25; Diafragma de abertura com marcas de guia de posição para as respectivas 

objetivas CFI Acromática DL. Métodos de observação: Campo claro, Epifluorescência, Campo escuro, Contraste de fase, Polarização simples.

67

MICROSCÓPIO BINOCULAR : Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e 

rotação 360 graus, com ajuste de distância Interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X 

Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X 

com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob 

Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no 

mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros 

verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para 

cobrir o microscópio; Alimentação elétrica 127 / 220V.

68

MICRÓTOMO DE BANCADA: Micrótomo rotativo para cortes sequênciais de inclusões em parafina, com modos Automatizado, Semi-Automático e Manual; com seletor de espessura de corte de –0,5 à 60 

micrômetros, deslocamentos: horizontal 28mm e vertical 60mm, sistema de balanceamento do volante com duas travas  em qualquer posição ou automático  em posição de 12 horas, mecanismo de desbaste 

rápido, retração do porta amostra à posição anterior, mecanismo de avanço com roletes livres de lubrificação periódica, porta-amostra com trava para blocos e para  cassetes, sub-base para acomodar 

diferentes suportes de navalha, suporte para navalhas descartáveis tipo 2 em 1 alto e baixo perfil com inclinação ajustável e protetores de segurança.Freio Eletrônico Automático. Possuir: Bandeja de lixo 

antiestática; Bandeja superior; Orientação de precisão com sistema de engate rápido para grampo de amostras; Engate Universal; Porta-lâminas 2-em-1 E para lâminas de alto e baixo perfil com função de 

deslocamento lateral (inclui base de porta-lâminas). Emissão máxima de calor: 340 J/s . Variação de temperatura de operação: +18 °C a +30 °C. Variação de temperatura durante armazenamento: +5 °C a 

+50 °C. Umidade relativa durante o funcionamento: 20% até 80% no máx. sem condensação. Umidade relativa durante o armazenamento: 10% até 85% no máx. sem condensação.  Alimentação: 110/220 Volts. 

Catálogo original, manual em Português

69
MOCHO (banco com rodízios):  Estofamento em espuma injetada, revestido com PVC expandido, sem costura. Com cinco rodízios duplos e ajuste de altura

Regulagem da altura do assento, altura e posicionamento do encosto. Capacidade aproximada de carga: 110 KG. Dimensões aproximadas: Altura máxima do assento ao chão - em torno de 50 cm. Medidas do 

encosto - 41 x 35 cm. Medidas do assento - 38 x 42 cm.

70

MONITOR MULTIPARÂMETRO BÁSICO: Aparelho com capacidade de monitorização Adulto, Pediátrico e Neonatal pré configurado com os seguintes parâmetros: ECG, Respiração, Oximetria de Pulso, Pressão 

não invasiva (PNI), Temperatura. Display colorido com tamanho da tela de no mínimo 15 polegadas com Touchscreen. Monitoração simultânea de pelo menos 5 curvas e 6 campos digitais na tela. Modo ECG 

com 7 derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e uma precordial). Análise de segmento ST.Frequência Cardíaca: Faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; Indicador audiovisual de QRS; Alarmes de 

máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto; Possuir proteção contra descarga de estimuladores elétricos (desfibrilador, aparelhos eletrocirúrgicos, marca passo, etc.). SpO2: Faixa mínima: 

40 a 100%; alarmes: máximo e mínimo para saturação e desconexão do sensor.; Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 4 a 120 rpm, com apresentação da curva de respiração; Detecção e 

alarme de apnéia com tempo programável. PNI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica; Modos de operação: manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário; Limite de 

segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. Temperatura: Faixa de medição mínima: 25 a 45 ºC; com resolução de 0,1º C; Dois canais de temperatura, Alarmes de 

temperatura máxima e mínima.
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MONITOR MULTIPARÂMETRO COM CAPNOGRAFIA:  Aparelho com capacidade de monitorização Adulto, Pediátrico e Neonatal apresentando pré  configurado os seguintes parâmetros: ECG, respiração, 

oximetria de pulso, pressão não invasiva (PNI), Temperatura, Pressão invasiva( com capacidade para monitorar PIC), Capnografia. Display colorido com tamanho da tela de no mínimo 15 polegadas com 

Touchscreen. Monitoração simultânea de pelo menos 5 curvas e 6 campos digitais na tela. Modo ECG com 7 derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e uma precordial). Análise de segmento ST; Frequência 

Cardíaca: Faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; Indicador audiovisual de QRS; alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto; Cabo de paciente de 5 vias, para 

paciente adulto. Possuir proteção contra descarga de estimuladores elétricos desfibrilador, aparelhos eletrocirúrgicos, marca passo, etc.) SpO2: Faixa mínima: 40 a 100%; alarmes: Máximo e mínimo para 

saturação e desconexão de sensor. Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 4 a 120 rpm, com apresentação da curva de respiração; detecção e alarme de apnéia com tempo programável. PNI: 

Medição das pressões média, sistólica e diastólica; Modos de operação: manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do 

manguito segundo NBRIEC 60601-2-30; Temperatura: Faixa de medição mínima: 25 a 45 ºC; com resolução de 0,1º C; Dois canais de temperatura; Alarmes de temperatura máxima e mínima. Pressão invasiva 

(pré-configurado): Faixa de pressão invasiva: -30 a 250mmhg (exatidão +-1mmhg); Possuir no mínimo dois canais de pressão invasiva; Possuir medição de pressão sistólica, média e diastólica; Possuir 

visualização gráfica da pressão invasiva; Possibilidade de monitorar PIC (pressão intra craniana); Monitoração de capnografia; Medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2 e compensação automática 

para pressão atmosférica ; Faixa de capnografiaminimo: 0 a 99mmhg (exatidão minimo+-2 mmhg); Faixa para respiração: 6 –120 rpm (exatidão +-3 rpm); Erro máximo: 5,5 mmHg. Tecla liga/desliga para 

acionamento; Tecla para configurações de alarmes; Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas; Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a  serem 

monitorados e dos ajustes do display; Sistema de memória constante para parâmetros configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligado; Cabo 

Paciente protegido contra interferências; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; indicação para bateria de emergência com baixa carga; Acessórios: fornecimento de todos os cabos, 

conectores e acessórios listados no descritivo, indispensáveis ao funcionamento solicitado em pacientes adultos. Fonte de alimentação compatível com rede 127/220 W (bivolts); Bateria com autonomia 

mínima de 60min. Descritivo dos cabos, conectores e acessórios: 01 cabo de força; 01 cabo de no mínimo 05 vias para ECG; 01 cabo extensor e/ou adaptador de SPO2; 01 sensor de SPO2 adulto reutilizável; 01 

sensor tipo Y para oximetria reutilizável; 01 extensores para braçadeira adulto; 01 braçadeira adulto e 01 obeso reutilizável; 01 sensor de temperatura de pele; cabo de PI reutilizável compatível com transdutor 

e cateter utilizado na instituição, Kit completo para capnografia. Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.Suporte para fixação de parede.
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MONITOR MULTIPARÂMETRO SEM CAPNOGRAFIA: Aparelho com capacidade de monitorização Adulto, Pediátrico e Neonatal pré configurado com os seguintes parâmetros: ECG, Respiração, Oximetria de 

Pulso, Pressão não invasiva (PNI), Temperatura e PI. Display colorido com tamanho da tela de no mínimo 15 polegadas com Touchscreen. Monitoração simultânea de pelo menos 5 curvas e 6 campos digitais na 

tela. Modo ECG com 7 derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e uma precordial). Análise de segmento ST.Frequência Cardíaca: Faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; Indicador audiovisual de QRS; 

Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme  de eletrodo solto; Possuir proteção contra descarga de estimuladores elétricos (desfibrilador, aparelhos eletrocirúrgicos, marca passo, etc.). SpO2: 

Faixa mínima: 40 a 100%;  alarmes: máximo e mínimo para saturação e desconexão do sensor.; Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 4 a 120 rpm, com apresentação da curva de respiração;  

Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. PNI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica; Modos de operação: manual e automático com intervalos de  medições programados pelo 

usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. Temperatura: Faixa de medição mínima: 25 a 45 ºC; com resolução de 0,1º C; Dois canais de temperatura, 

Alarmes de temperatura máxima e mínima. Pressão invasiva (pré-configurado): Faixa de pressão invasiva mínima: -30 a 250mm hg (exatidão mínima de +/-2mmhg); Possuir no mínimo dois canais de pressão 

invasiva; Possuir medição de pressão sistólica, média e diastólica; Possuir visualização gráfica da pressão invasiva; Possibilidade de monitorar PIC (pressão intracraniana). 
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OTOSCÓPIO: Cabeça confeccionada em ABS, preferencialmente; possuir conexão para pera de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; com lente giratória com aumento de 3 x ou mais, 

preferencialmente; acompanhando conjunto de espéculos de ouvido reutilizáveis, tamanhos variados e com superfície lisa; transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada LED; temperatura de cor do LED cerca 

de 5.000 k; tensão: 2.5V; alimentação com pilhas AA; botão Liga/Desliga. Acompanhar estojo protetor.
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OXÍMETRO DE PULSO PARA NEONATO: Possuir display gráfico de cristal líquido com iluminação, tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusão periférica; tecnologia que permita 

reduzir a interferência causada por movimentação excessiva do paciente; Dispor de percentual da saturação de oxigênio (% SpO2) na faixa de 10 % a 99 %, ou melhor; Frequência cardíaca por minuto (BPM): 

na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor; Intervalo de perfusão: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor; Com apresentação da curva ou barra de pletismografia em display gráfico; Possuir barra indicadora do nível de 

sinal; Com possibilidade de escolher entre as opções de limite de alarme automático ou manual. Ambas as opções deverão limitar a mínima e a máxima frequência cardíaca por minuto (BPM) e saturação 

parcial de oxigênio (SpO2); Dotado de alarmes audiovisuais para todos os parâmetros; Memória de registro de tendência com apresentação em gráfico das últimas 24 horas com resolução de no mínimo 5 

segundos;  Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicação visual no painel frontal; Bateria recarregável, carregador e fonte de alimentação interna ao aparelho. Acessórios a serem fornecidos 

com o equipamento: 01 cabo de oxímetro com sensor de SpO2 para uso neonatal (mínimo 2,5 metros de comprimento), reutilizável, tipo clip de dedo; Cabo de conexão à rede elétrica; Peso máximo do 

equipamento com bateria menor que 4kg; Alimentação: Rede elétrica de 110 Volts e ou bivolts - 50/60 Hz; Bateria interna com autonomia mínima de quatro horas.
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POLTRONA HOSPITALAR: Estrutura em aço; encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26; revestido em courvim, de cor clara; movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e 

braços comandados por meio de alavanca lateral; reclinável em até 04 posições; acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso; pés com ponteiras de borracha; capacidade em torno de 150 

kg.
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PROCESSADOR DE TECIDOS (Histotécnico): Painel digital sensível ao toque micro processado. Deve apresentar programação variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do 

usuário/operador. Deve apresentar sensores de proteção contra super ou sub aquecimento. Armazenamento de protocolos com programas pré-selecionados pelo operador. Cesto de inox com capacidade 

mínima para até 55 cassetes plásticos. Controle de temperatura dos banhos de parafina feita no próprio painel, com regulagem de até 80°C sensibilidade de +/- 1°C. Capacidade para no mínimo 110 cassetes 

plásticos, com o uso de 02 cestos. Acessórios que acompanham o equipamento: 03 cestos de aço inox, 10 recipientes de vidro com tarja fosca para identificação dos banhos para reagentes químicos e 1 

reserva, 2 canecas de parafina, 1 nobreak. Alimentação elétrica 127 / 220V.
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PURIFICADOR DE ÁGUA:  Com tecnologia eletrônica de refrigeração e sistema de filtragem,  medidas aproximadas: Altura 380 mm; Largura 270 mm; Profundidade 230 mm. Alimentação: 127 V. Material: 

Policarbonato. Potência: 65 w. Que disponibilize água nas temperaturas natural, gelada e misturada. Com bandeja removível (pingadeira) para esvaziar ou higienizar. Com duas opções de instalação: sobre 

bancada ou fixação na parede. Com fluxo contínuo: água purificada mesmo sem energia. Refil Bacteriostático; Pés antiderrapantes; de fácil desmontagem para higienização. Que filtre e purifique mesmo sem 

energia elétrica. Com Vida Útil do Filtro em torno de 3.000 L /até 6 meses. Temperatura de Resfriamento; em torno de 10°C. Vazão Máxima (L/h): em torno de 60. Pressão de trabalho (m.c.a./ kPa): 5 a 50 

m.c.a. Com Termostato Regulável Externo.
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SELADORA DE MESA P/ GRAU CIRÚRGICO Seladora para selagem de papel grau cirúrgico; contínua, horizontal; com estrutura em chapa de aço, automática, com modo de

operação no princípio de esteira, alimentação contínua das embalagens, guilhotinas em aço temperado. Velocidade da esteira  e da Temperatura controlada eletronicamente;  Largura da solda em torno de 13 

mm; Controle de temperatura: até 300º C; Arraste da embalagem por correias sincronizadas; Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9; Potência 280 Watts. Alimentação: Bivolt. 50/60 HZ . Peso 

aproximado: 14 Kg.
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SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA DE SANGUE:  Seladora Automática para selagem de tubos de PVC grau médico de até 6 mm de espessura externa. Com controle auto ajustável de alta frequência que 

permite a soldagem de tubos independente do diâmetro do tubo. Sistema de fixação automática de tubos (garras), solda bipartida sem a necessidade de operação adicional. Detector de curto circuito, limite 

de tempo de selagem e indicador do processo de selagem. Cabeçote removível para limpeza sem necessidade de uso de ferramenta específica. Tempo de selagem de 1 a 2 segundos para tubo padrão. Incluir 

alicate selador. Alimentação elétrica

127/220v.
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SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL (com gastroscópio e colonoscópio): Composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Videogastroscópio, 01 Videocolonoscópio 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 150 W, 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 aproximadamente140 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. Videocolonoscópio eletrônico flexível para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com 

superfície lisa; CCD colorido de 410.000 pixels, botão multifuncional para congelamento e captura de imagens, SUPER IMAGEM (tela cheia no monitor), totalmente submersível e esterilizável através de óxido 

de etileno ou ácido peracético, compatível com recurso BLV (recurso de realce de vasos sanguíneos), sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento 

total: 1.990 mm, Comprimento funcional: 1.690mm, Diâmetro externo: 12.8mm, Diâmetro dos canais de trabalho: 3.8mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: Frontal, Ângulo de visão (em graus): 140°, 

Profundidade de Campo: 5~100 mm, 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, para baixo: 180 graus, para direita: 160 graus, para esquerda: 160 graus. 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, 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
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SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL (com duodenoscópio): Composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Videogastroscópio 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 150 W, 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. *O endoscópio deverá ser do tipo VÍDEODUODENOSCÓPIO 

ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno 

antiderrapante, porém com superfície lisa; dotado de capa na ponta distal, removível para melhor esterilização; elevador da pinça hermético, mantendo-o livre de contaminação; botões comutáveis no corpo 

de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno ou ácido peracético; compatível com 

tecnologia de cromoendoscopia virtual; sistema de ZOOM ELETRÔNICO; com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.550 mm, Comprimento funcional: 1.250 mm, Diâmetro 

externo: 11.5mm Diâmetro do canal de trabalho: 4.2mm, Diâmetro distal: 13.1 mm. ÓTICA: Visão: Lateral (8º retrovisão); Ângulo de visão (em graus): 100° Profundidade de Campo: 4~60 mm; 01 Guia de 

iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 130 graus, para baixo: 90 graus, para direita: 110 graus, para esquerda: 90 graus. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de 

proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. 

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 Duodenoscópio; pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Duodenoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais 

acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.
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SUPORTE HAMPER: Estrutura tubular; com tratamento anti-corrosivo; acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster; montado sobre rodízios de duas polegadas de diâmetro, no 

mínimo; com sistema de levantamento da tampa através de pedal; equipado com saco feito em tecido resistente; com tampa em poliestireno moldado.
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SUPORTE PARA SORO (DE PAREDE):Confeccionado totalmente em aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox. Haste com 1,00 mt, 

aproximadamente. Peso aproximado: 1 Kg.
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TELEVISOR: Smart TV LED 65" - 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD); Potência de áudio total (RMS); 20 W; Taxa de atualização 60 Hz; Consumo de energia 195 KW/h; Sistema de TV- NTSC- PAL-M- PAL-N- ISDB-TB; 

Wi-Fi integrado; Conversor digital integrado; Entrada HDMI/USB; Classificação de consumo (Selo ENCE) A; Controle remoto Dimensões aproximadas (cm) (AxLxP) 91 x 146,3 x 25,5. Peso liq. aproximado do 

produto (Kg) 21,5kg; Tensão/Voltagem: 110 ou bivolt. Manual em português.
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TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA: Deve conter as seguintes características: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou 

CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de 

contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no 

mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 

horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, 

com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, 

com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, 

pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 (uma) mangueira com 

filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 (uma) mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 

127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 

60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 02 Endoscópios rígidos 

autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm 

e comprimento mínimo de 30 cm. 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o 

cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação 

de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5 mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 

10mm/5mm, 01 Cânula de dissecção com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial 

vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de dissecção Maryland mínimo 33cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada mínimo 33cm, 01 Aplicador de clips médium large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo de diatermia, 01 

Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm mínimo 33cm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm mínimo 33cm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 

5mm mínimo 33cm, 01 Container para esterilização de todos os instrumentais.
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TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA (com acessórios específicos): Deve conter as seguintes características: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 

sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. 

Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom parafocal. Comprimento do 

cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, 

com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de 

no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 

01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de 

gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 (uma) 

mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 (uma) mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. 

Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação 

elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 02 

Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com 

diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm. 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar 

os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: 01 

Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5 mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de 

apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecção com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão 

fenestrada especial vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de dissecção Maryland mínimo 33cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada mínimo 33cm, 01 Aplicador de clips médium large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo 

de diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm mínimo 33cm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm mínimo 33cm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com 

ponta agulha 5mm mínimo 33cm, 01 Container para esterilização de todos os instrumentais.    O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS : 02 Trocaters de 10 mm com 

válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5 mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecção com gancho de 

ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm 5 mm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula mínimo 33cm 5mm,  01 Pinça de 

dissecção Maryland mínimo 33cm 5mm, 01 Tesoura reta serrilhada cruzada mínimo 33 cm 5mm, Tesoura curva  para disseccao mínimo 33cm 5mm, 01 Porta Agulha ponta reta mínimo 33 cm 5mm,  01 

Aplicador de clips médium large 10mm mínimo 33cm, 01 Pinça bipolar 5 mm mínimo 33 cm, 01 Cabo de diatermia para bipolar,  01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e 

aspiração 5mm mínimo 33cm.
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TURBINA DE USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO  Caneta de Alta Rotação Odontológica, extra torque, jato triplo para refrigeração da broca, fixação da broca por sistema "Push Button". Sistema de 

rolamentos montados em macais de borracha. Baixo nível de ruído.Velocidade de 380.000 a 450.000 RPM. Rolamento em aço inox. Sistema de encaixe borden. Cabeça arredondada. Corpo em latão e 

alumínio. Componentes em aço inox. Autoclavável a 135 ºC.
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UNIDADE DE AQUECIMENTO COM MANTAS: Equipamento que se presta a  "Precauções contra a hipotermia em ambiente cirúrgico". Unidade de Aquecimento com fluxo de ar forçado, ajustável, precisa 

temperatura de distribuição. Equipamento silencioso. Com duas configurações de fluxo de ar e com sensor de temperatura para precisa temperatura de distribuição. Possuir, no mínimo, três sensores de 

temperatura para ajuste seguro do fluxo de ar, rápida resposta à temperatura e ampla transferência de calor. Com quatro configurações de temperatura. Sendo mínima de 32° +/- 1.5° C e máxima de 43° +/- 

1.5°C. Possuir sistema de acompanhamento e reporte da duração da terapia, informações de temperatura excessiva, calibração, horas de uso, códigos de falhas. Com disponibilização de Informações na região 

frontal do painel. Peso aproximado: 8 kg.      

Acompanhado de 100 mantas descartáveis adulto compatíveis. 
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 VENTILADOR PULMONAR: Equipamento eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação 

com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo 

contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não 

Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos 

os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; 

Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste fluxo para Terapia de Oxigênio de 

Alto Fluxo de 0 a no mínimo 60 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal 

para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão 

média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, 

complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com 

as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, 

concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão 

inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para 

ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na 

memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em 

caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente 

pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de 

proteção IP21. Alimentação elétrica 127 ou Bivolt.
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VIDEOENDOSCÓPIO RÍGIDO (Histeroscópio) - endoscópio rígido para ser usado com Torre de Videolaparoscopia : Conter 01 (uma) endoscópio rígido de 2,9mm AV=30° autoclavável, com sistema ótico 

avançado com lentes em forma de bastão, 01 (uma) camisa endoscópica para exame, 01 (uma) camisa para proctoscopia bisel chanfrado para cima, 01 (uma) camisa  interna, com canal de trabalho de 5 Fr., 

para uso com camisa interna, 01 (uma) pinça  Fr., C= 34cm semi-rígida, dupla ação, 01 (uma) Tesoura, C=34cm, boca romba simples ação, 01(um) Elemento de trabalho, com mola de ação por meio de dedo 

polegar, para cirurgias endoscópicas intra-uterinas, completo, para uso com camisa endoscópica, 01 (uma) camisa Fr., para ressectoscopia, ponta obliqua camisa interna, para uso com elemento de trabalho de 

30° D= 4m, 01 (um) obturador, ponta rombuda, 01 (uma) D= 17.2mm com 01 torneira, para uso com camisa externa.  Todo material compatível para uso com endoscópio de 2,9mm.  Conter 01 (uma) 

endoscópio rígido de 4mm AV=30° autoclavável, com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, 01 (uma) camisa endoscópica para exame, 01 (uma) camisa para proctoscopia bisel chanfrado 

para cima, 01 (uma) camisa  interna, com canal de trabalho de 5 Fr., para uso com camisa interna, 01 (uma) pinça  Fr., C= 34cm semi-rígida, dupla ação, 01 (uma) Tesoura, C=34cm, boca romba simples ação, 

01(um) Elemento de trabalho, com mola de ação por meio de dedo polegar, para cirurgias endoscópicas intra-uterinas, completo, para uso com camisa endoscópica, 01 (uma) camisa Fr., para ressectoscopia, 

ponta obliqua camisa interna, para uso com elemento de trabalho de 30° D= 4m, 01 (um) obturador, ponta rombuda, 01 (uma) D= 17.2mm com 01 torneira,para uso com camisa externa.  Todo material 

compatível para uso com endoscópio de 4mm
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VIDEOENDOSCÓPIO RÍGIDO (Uretroscópio) - endoscópio rígido para ser usado com Torre de Videolaparoscopia: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, 

com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com 

full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom parafocal. 

Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de 

intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Deve acompanhar as caixas de 

esterilização das óticas, 01 Bandeja grande, 01 Cuba Rim, 01 Cuba Redonda, 02 Pinça Allis Longa, 04 Pinça Kelly Reta, 08 Pinças Backaus, 02 Perneiras, 01 Beniques N° 9 - 10,5 - 12, 13,5 - 15, 16,5 - 18, 19,5 - 21, 

22,5 – 24, 01 Dilatador de Corpo Cavernoso N° 27560, 01 Cuba Redonda Pequena, 02 Pinça Allis 14cm, 01 Pinça Allis Grande, 02 Pinça Halsted Curva, 01 Pinça Anatômica Dissecção 14cm, 01 Pinça Anatômica 

Dente de rata 14cm, 01 Porta Agulha Pequeno, 01 Tesoura Metzenbaum Pequena e  01 Tesoura de Mayo Reta.
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WORKSTATION DO MÉDICO RADIOLOGISTA Estação de diagnóstico do radiologista (incluindo licença) com as seguintes especificações mínimas: Processador mínimo de Quad Core 2.4 GHz, Memória RAM de 

no mínimo 8GB, HD com capacidade mínima de 480 GB, Monitor com no mínimo 19 polegadas DICOM, Color ou Monocromático, Painel de LCD IPS, Matriz de resolução de 2048 X 1536 (3MP-mega pixels), de 

no mínimo 3 megapixel todas com software de estudo e manipulação de imagens compatíveis com as especificações do raios-X DR, com o sistema de aquisição de imagem incluindo processamento automático 

de imagem, controle de qualidade de imagem, registros de exposição quantitativa, entre outros; Dicom full (incluindo dicom 3.0: cd iod, print (scu), mwl, mpps, e worklist). Fornecer todos os equipamentos 

necessários e compatíveis para instalação, incluindo no-break e estabilizadores.     
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
 

CONTRATO DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, COM 

MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO 

COUBER, ATRAVÉS DE MENOR PREÇO POR ITEM, PARA 

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA 

REGIÃO METROPOLITANA II, ATRAVÉS DAS UNIDADES 

HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS 

TORTELLY (HMCT), HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS 

(HOF), MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS 

VIEIRA FERREIRA (MMAR) E HOSPITAL GETÚLIO 

VARGAS FILHO (HGVF), por um período de 12 (doze) meses a 

contar a partir da publicação no Diário Oficial do Município, 

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 200/11525/2021), 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 

O presente CONTRATO tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, 

COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO COUBER, ATRAVÉS DE MENOR PREÇO 

POR ITEM, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO METROPOLITANA II, 

ATRAVÉS DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (HMCT), 

HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS (HOF), MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS VIEIRA FERREIRA 

(MMAR) E HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO (HGVF), na forma do Termo de Referência e do instrumento 

convocatório.  

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 no Diário Oficial  do presente 

instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência; 

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

contrato; 

c) Exercer a fiscalização do contrato; 

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

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

para que seja substituído. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) entregar os bens na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;  

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas 

e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 
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d) 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; 

e) 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;  

f) 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 

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

h) Não será recebido produto que apresentar na embalagem sinais de violação, aderência, umidade, ou inadequação em 

relação ao conteúdo, e não estiver devidamente identificado. Deve estar de acordo com o que estabelece a legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente 

exercício de _____, assim classificados: 

FONTE: 617 e 607 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.4052 

NATRUREZA DA DESPESA: 40.90.52 e 33.90.30  

NOTA DE EMPENHO: 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes deverão ser empenhadas integralmente no 

exercício em curso nos termos do caput do art. 57, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO:  

Dá-se a este contrato valor total de R$________ (_____________). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

I) 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. 

II) A entrega e instalação dos itens descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto ocorrerá no prazo máximo de até 

45 (quarenta e cinco) dias na Unidade, a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega dos itens deverá ser agendada e ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 10h 

às 16h – nas Unidades determinadas e deverão ser efetuadas:  

HMCT - Hospital Municipal Carlos Tortelly: Rua Desembargador Athayde Parreiras nº 266, Bairro de Fátima,  Niterói, 

RJ (tel. 2729-9363/9355/9369) email: adm.hmct@gmail.com 

HOF - Hospital Orêncio de Freitas: Avenida Machado s/nº, Barreto, Niterói, RJ (tel. 2620-3434) email: 

hofadmfms@gmail.com. 

MMAR - Maternidade Municipal Alzira Reis: Rua Carlos Ermelindo Marins s/nº, Charitas, Niterói, RJ (tel. 3611-

0107/3701-1846) email: admmarvf2@gmail.com. 

HGVF – Hospital Getúlio Vargas Filho: Rua Teixeira de Freitas, s/nº, Fonseca, Niterói, RJ (tel: 2627-1535/1525/1543) 

email: admhgvf@gmail.com. 

ALCEN – Almoxarifado Central: Rua Cel. Gomes Machado, nº251, Centro, Niterói, RJ (Tel. 99638-6157) email: 

disupfmsnit@gmail.com  

VIPAHE- Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 171, sala 303, Centro, 

Niterói, RJ (tel. 2620-6198) email: vipahe.fms@gmail.com.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão fiscal formada por 

fiscais: Fiscais do contrato: 

    - Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT): Ubiratan Moreira Ramos, Cargo: Diretor, Matrícula nº 437.097-9 e 

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

    - Hospital Orêncio de Freitas (HOF): Célia Maria Gouveia de Freitas, Cargo: Diretora, Matrícula nº 433.626-9 e Jaqueline 

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

    - Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR) - Adriana Cersosimo, Cargo: Diretora, Matrícula nº 

436.446-9 e João Carlos F.X. Junior, Cargo: Administrador, Matrícula nº 437.508-5. 

    - Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF): Anna Esther Araújo e Silva, cargo: Diretora Técnica, Matrícula nº 231.621-4 e 

Luciana Barros da Silva, Cargo: Chefe de divisão, Matrícula nº 434.241-6. 

    – Almoxarifado Central (ALCEN) – Marcelo Marsico Leal, Cargo: Farmacêutico, Matrícula nº 436.856-9. 

    - Vice-presidência de Atenção Hospitalar e Emergência (VIPAHE):  Tânia Maria da Matta Rodrigues Cunha, Cargo: 

Chefe DEAD, Matrícula nº 436.997-1 e Madrilâne de Carvalho Costa, Cargo: Sanitarista, Matrícula nº 436.348-7. 

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na 

seguinte forma: 

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

mailto:adm.hmct@gmail.com
mailto:hofadmfms@gmail.com
mailto:admmarvf2@gmail.com
mailto:admhgvf@gmail.com
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itens no ALCEN - Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde. 

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 7 (sete) dias úteis contados do 

Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referência 

deste Edital, com a consequente aceitação e/ou recusa. 

PARÁGRAFO QUARTO – Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação 

provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo 

requerimento no protocolo da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a 

especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do 

contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para 

ratificação. 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade da 

CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 

da execução por órgão da Administração. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, 

dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 

CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento 

dos créditos da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (_______________), a ser realizado 

em ___ (____) parcelas, no valor de R$_____ (________________) cada uma delas, sendo o pagamento efetuado na 

conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada 

pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói .  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da 

instituição financeira contratada pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói ou caso verificada pelo CONTRATANTE a 

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

Municipal de Saúde de Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito 

mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A 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 número 

11.249.035/0001-85, até 24 horas após a entrega de cada parcela. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela.  

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente 

atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, 

o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação. 

PARÁGRAFO SEXTO – 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; 



PROC200/11525/2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

33 

 

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a 

garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas , para que seja mantido o percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original 

será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.  

PARÁGRAFO QUARTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as 

disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do 

disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que 

caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou 

extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói poderá:  

   a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas 

indevidamente;  

   b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não 

executado e;   

   c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 

que couber, às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada (s) de acordo com a gravidade da infração:   

a) Advertência 

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) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

cinco anos; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida 

também deverão ser considerados para a sua fixação.   

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser 

aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do Parágrafo Primeiro, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.  

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na 

alínea c, do Parágrafo Primeiro, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.  

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do Parágrafo Primeiro, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos 

Secretários Municipais.   

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do Parágrafo Primeiro:   

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.  
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PARÁGRAFO QUINTO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração 

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

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, suas 

Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93); 

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 

10.520/02); 

c) 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 n° 8.666/93); 

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na 

alínea d, do Parágrafo Primeiro, perdurará pelo tempo em que subsistirem os motivos determinantes da punição ou até que 

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

contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.   

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 

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

de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 

rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do Parágrafo Primeiro, e no parágrafo oitavo, aplicadas 

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

o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente.    

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 

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

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

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 

defesa.   

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no 

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

da alínea d.  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

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

jurídicos.   

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - 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 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.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - 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 OITAVO - 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.   
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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: DISPOSIÇÕES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, assim  como todas as 

convenções e tratados internacionais anticorrupção dos quais o Brasil é signatário, denominadas em conjunto “Leis 

Anticorrupção”, e se comprometem a observá-las fielmente, por si e seus prepostos, sócios, administradores e colaboradores, 

bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes obrigam-se a comunicar uma à outra, assim que tiver conhecimento, sobre qualquer 

atividade ou prática que suspeite ou efetivamente constitua um indício ou uma infração aos termos das Leis Anticorrupção 

e/ou Política Antissuborno e Corrupção. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA desde já se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste 

Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou 

vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, 

empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar 

negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis 

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, 

administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: No tocante às licitações e contratos licitatórios, as partes declaram que: (i) não frustraram, 

fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, fraudaram, impedirão ou perturbarão o caráter competitivo e a realização de 

qualquer ato de procedimento licitatório púbico, licitação pública ou contrato dela decorrente; (ii) não afastaram ou afastarão, 

procuraram ou procurarão afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (iii) não 

criaram ou criarão de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitações públicas ou celebrar 

contratos administrativos; (iv) não obtiveram ou obterão vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e (v) não manipularam, fraudaram, 

manipularão ou fraudarão o equilíbrio econômico financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte da 

CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com ligação ao presente contrato, devidamente apurado 

em sede de processo administrativo específico e/ou com decisão judicial condenatória em segunda instância, será 

considerado uma infração grave a este contrato e conferirá à parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente 

contrato, além da aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis, bem como o ajuizamento de ação com vistas à 

responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA:  POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
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Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (com redação dada pela Lei nº 13.709/2018), as partes 

se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais 

fornecidos uma da outra, em função deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades públicas, a 

revelarem tais informações a terceiros. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do art. 7º, V, da LGPD, a CONTRATADA está autorizada a realizar o tratamento de 

dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10º, II da LGPD, que trata de legítimo interesse do cliente, poderá 

armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informações relativas ao 

objeto desta contratação, onde, referido tratamento de dados será realizado unicamente em razão da prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: 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 5 (cinco) 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 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 

 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 
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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.  

 

 

______________ (Local) ____ de ___________ de 2021___.  

 

 

______________________________________  

(Nome e Assinatura do representante legal) 

 

                                                          


