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PROCESSO Nº 33/2019 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019  
 

 
O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio de seu 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 26 de junho de 
2019, licitação na modalidade PREGÃO, Pelo Menor Preço Por Item, regida pela Lei nº 10.520/02, 
pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores,  e pelo Decreto Municipal 8.928/2007 e por 
este Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinado à Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar, 
Odontológicos, Materiais e Equipamentos de Enfermagem, Móveis, Enxovais, Eletrodomésticos, 
Utensílios, Equipamentos Eletrônicos e Equipamentos para Cozinha e Lavanderia Industrial para a 
Unidade de Pronto Atendimento(UPA) da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços  destinado à Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar, Odontológicos, 
Materiais e Equipamentos de Enfermagem, Móveis, Enxovais, Eletrodomésticos, Utensílios, 
Equipamentos Eletrônicos e Equipamentos para Cozinha e Lavanderia Industrial para a Unidade de 
Pronto Atendimento(UPA) da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 
prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na Caixa Econômica Federal, Operação 006, Agência 0420, Conta nº 4-6, 
em nome da Prefeitura ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos 
cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de 
agilização, ser transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 03 (três) dias antes da 
abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1005. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
4.3 De Entrega/Local: em até 15(quinze) dias, a contar da data da solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde,  no Almoxarifado da SMS, na Rua Cruz e Souza - 368 - Bairro Brusque – Lages/SC -  (49) 
3251-7959; 
4.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
4.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
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5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) dos produto(s), à vista da(s) nota(s)  
fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa 
realize a entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 
incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 
40, XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data definida 
para abertura do certame. 
 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
8.1 O objeto desta licitação será adquirido com os seguintes recursos: 

 57% da União – 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, Código de 
Despesa nº 6, Elemento de Despesa nº 33903036; 20.004.2.412 – BLMAC FNS – Outras Ações 
de Média e Alta Complexidade, Código de Despesa nº 22, Elemento de Despesa nº 44905212; 
20.005.1.420 – BLINV FNS – Investimento, Obras e Outras Ações e Serviços em Saúde, 
Código de despesa nº 26 e 27, Elemento de Despesa nº 44905212; 
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 24% do Município – 20.005.1.420 - MUNIC. – Investimentos, Obras e Outras Ações e 
Serviços em Saúde, Código de Despesa nº 27, Elemento de Despesa nº 44905212; 

 19% do Estado – 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, Código de 
Despesa nº 32, Elemento de Despesa nº 33903036. 

8.2 Valor Total Estimado, Máximo de: R$ 1.241.567,73 (Um milhão, duzentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  
consoante art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de 
atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata, ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução, em liquidação, suspensas, impedidas ou 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato 
tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 
em seu(s) anexo(s); 
9.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura do 
Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos 
constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópia do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade e, se esta,  não tiver autenticada,  
 acompanhada da via original ou, de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, 
através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado 
das cópias da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo 
poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre 
si no mesmo item/lote; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não 
enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da 
fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da 
Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mãos. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles 
com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no 
Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages–SC, 
até as 13:30 horas do dia 26 de junho de 2019; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por  
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio,  
até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o 
horário estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

 
Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 21/2019. 
Abertura às 13:30 horas do dia 26 de junho de 2019. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 
 

14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o 
nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde 
estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através 
de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser 
sanada no ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 90 dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 90 
(noventa) dias; 
14.6 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e para os itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 53, 54, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 com o número de 
registro na ANVISA(dos exigidos) e descrito(s) com as especificações necessárias para facilitar sua 
identificação com os requisitos constantes do Edital; 
Obs.: O isento de registro na ANVISA deve comprovar a isenção mediante a apresentação da 
norma que o isenta. 
14.7 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e 
indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão 
do objeto deste Edital; 
14.8 Estar acompanhada: 
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14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s); 
14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao  
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, 
nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.4 Da Declaração de que se enquadram na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e 
Alterações Posteriores; 
14.8.5 Da Declaração de que se vencedora do(s) item(ns): 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 57 
e 58 se compromete a apresentar catálogo, manual técnico em português e os drives necessários para a 
instalação(daqueles que necessitam), no Almoxarifado da SMS, em prazo não superior  a 05(cinco) dias 
úteis a contar da data da realização do certame; 
14.8.6 Da Declaração de que se vencedora do item: 23 se compromete a apresentar catálogos para 
conferência (padrão) de cores, tamanhos e dimensões no Almoxarifado da SMS, em prazo não superior 
a 05(cinco) dias úteis a contar da data da realização do certame; 
14.8.7 Da Declaração de que se vencedora do(s) item(ns): 02, 03, 13, 44 e 56, se compromete através de 
representante próprio, pela instalação, configuração e treinamento presencial para os técnicos com 
acompanhamento inicial das rotinas, verificando o perfeito funcionamento do equipamento, sem ônus 
para a licitante, apresentando um cronograma prévio do mesmo, prestando toda a assessoria técnica 
exigida pela licitante em relação ao(s) equipamento(s) ofertados durante todo o período de garantia; 
 
NOTAS: 
- Para se servir da segurança que o procedimento oferece, e em conseqüência a agilizar o  
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a 
proposta seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual se encontra 
disponibilizado no site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no Envelope 
nº 01 ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 minutos à 
empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de 
telefone da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato 
decorrente, se vencedora.  
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

 
Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 21/2019. 
Abertura às 13:30 horas do dia 26 de junho de 2019. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 
 

16. DA HABILITAÇÃO:  
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e 
das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma 
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Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto 
acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada atualizada no máximo 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação expedida pelo 
Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações 
Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária,  
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da  
Fazenda Nacional; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a  
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,  
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
16.3.1 Cópia do Alvará Sanitário do Município da sede do proponente, em vigência; 

 Para os itens: 09, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, apresentar: 
16.3.2 Cópia da Autorização de Funcionamento da Empresa licitante – AFE, pertinente a atividade em 
vigência;  

 Para o item 44: 
16.3.3 Prova de Registro e Regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) 
Técnico(s), Engenheiro Eletricista ou Técnico devidamente registrado no CREA/CAU ou entidade 
da classe competente, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em 
vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  
16.3.4 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 
condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita  deverá ser previamente agendada, na 
Secretaria de Saúde pelo telefone: (49) 3251-7616, com o servidor Ediel Albuquerque; 
16.3.4.1 Caso o Licitante não se predisponha a realizar visita, deverá apresentar, em substituição ao 
Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo Representante legal da Empresa, sob as 
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município. 
 
16.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
16.4.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data de entrada dos envelopes, 
profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor(es) de certidão(ões) ou atestado de capacidade técnica, passado(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhado da respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), 
emitida (s) e registradas(s) na Entidade de Classe competente, que tenha executado ou esteja 
executando serviço(s) similar(es) e compatível(is) com o objeto da presente licitação; 
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16.4.2 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas 
anotações de contrato de trabalho, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do  
 
profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
16.4.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro 
de pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a 
data da assinatura do contrato, se vencedora. 

 Para os itens: 60 ao 67, apresentar:  
16.3.3 Certificado de Regularidade do Conselho Regional a que pertence, em vigência e com indicação 
do Responsável Técnico da Empresa. 
 
NOTAS:  
A isenta de registro na ANVISA deve comprovar a sua isenção apresentando a Norma que a 
isenta. 
 
16.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.4.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 90 (noventa) dias, acompanhada da certidão de registro no 
sistema Eproc, se exigida. 
 
16.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.5.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em 
qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.5.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros 
entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 
 
 NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua emissão; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada 
sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar o sistema,  via site, para verificar a sua 
regularização bem como, proceder a autenticidade da xerox apresentada  sem autenticação, mediante a 
apresentação da via original, durante a sessão; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar 
em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição 
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do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s), preliminarmente, o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, 
relativamente à de menor preço; 
17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos, amparados pelo(s) valor(es) estimado(s); 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, 
serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na 
ordem decrescente dos preços; 
17.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 
do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, 
para efeito de ordenação das propostas; 
17.8 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a  
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preço; 
17.9 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
17.10 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma de 
julgamento, não seja de ME ou EPP e, havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor 
igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
17.11 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela 
ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I 
do art. 45 da LC 123/2006; 
17.11.1 Para efeito do desempate de valor(es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de 
classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º do art. 45 da Lei 
8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
17.11.2 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 
deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, 
ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
17.11.3Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não 
atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a 
vencedora; 
17.12 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 
preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
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17.13 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável 
ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da 
habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do 
Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de 
intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
17.14 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação; 
17.15 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado 
vencedor; 
17.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
17.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, 
se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 
17.18 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer; 
17.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, 
em conformidade com as disposições do item acima; 
17.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.22 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 
preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa da 
original via Correio; 
17.23 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes, 
presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o 
número previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es),  respeitado o 
valor estimado máximo para caracterizar o princípio da competitividade.  
 
18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios 
abaixo relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço Por Item, considerando concomitantemente para esse 
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efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constantes da planilha 
orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) 
que, não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) 
do(s) Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, 
motivo para a desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
18.6 A adequação dos preços negociados, se necessário, será processada automaticamente pelo Sistema, 
considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do arredondamento da 
fração dos decimais, para menos ou para mais. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:  
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) 
ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante 
justificativa; 
19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a 
ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de 
classificação; 
19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de 
habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições 
do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima 
referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos de 
admissibilidade do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor de 
Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado da xerox do Ato Constitutivo do Outorgante, do 
instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será encaminhado à 
Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a  recepção da  via  original acompanhada do  documento  comprovando a  outorga   de  
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poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, 
aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox  do Ato 
Constitutivo do Outorgante,  do instrumento de procuração com firma reconhecida  e do documento de 
identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal 
e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES  

 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, 
decorrente; 
21.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15(quinze) dias a contar 
da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
21.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
21.4 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
21.5 Entregar o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) Registro(s)/Isenção na ANVISA(dos exigidos), 
para efeito de verificação de que o produto que está sendo entregue se refere ao que foi 
cotado/negociado, em sua embalagem original, contendo as indicações de marca, selo de garantia do 
fabricante, modelo,fabricante e procedência, durante  toda a execução da Ata de Registro; 
21.6 Vedada à subcontratação; 
21.7 Oferecer garantia aos equipamentos referentes ao(s) item(ns): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
24, 27, 28, 31, 32, 58, 55 e 61, de no mínimo 01(um) ano, com substituição de peças caso ocorra alguma 
falha de fabricação, em prazo não superior a 10(dez) dias, contados da data da notificação, sem ônus 
para ao contratante; 
21.8 Oferecer para o(s) item(ns): 02, 03, 13, 44 e 56, através de representante próprio, a instalação, 
configuração e treinamento presencial para os técnicos com acompanhamento inicial das rotinas, 
verificando o perfeito funcionamento do equipamento, sem ônus para a licitante, apresentando um 
cronograma prévio do mesmo, prestando toda a assessoria técnica exigida pela licitante em relação ao(s) 
equipamento(s) ofertados durante todo o período de garantia; 

 DO CONTRATANTE: 
21.9 Emitir a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da 
Homologação;  
21.10 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
21.11 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
21.12 Realizar a gestão/fiscalização da Ata de Registro através da servidora: Beatriz Montemezzo – 
email: beatriz.montemezzo@saúdelages.sc.gov.br tendo como substituta a servidora Kelly Cristina 
Tausendfreund Carneiro - email: kellytausen@hotmail.com; 
21.13 Receber o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) Registro(s)/Isenção na ANVISA(dos exigidos), 
para efeito de verificação de que o produto que está sendo entregue se refere ao que foi 
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cotado/negociado, em sua embalagem original, contendo as indicações de marca, selo de garantia do 
fabricante, modelo,fabricante e procedência, durante  toda a execução da Ata de Registro; 
21.14 Receber os produtos licitados mediante recibo provisório, consoante o disposto no inciso II da 
letra “a” do artigo 73 da Lei 8666/93 e Diplomas Complementares.  
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
22.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições 
de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e 
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas 
propostas aduzidas; 
22.3 Órgão Gerenciador é o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata 
de Registro de Preços; 
22.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente 
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
22.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
22.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
23.2  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão; 
23.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
23.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
23.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
23.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
23.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
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a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
24.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público;  
b) A pedido do fornecedor.  
 
25. DA CONTRATAÇÃO: 
25.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e 
a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, no prazo de 30(trinta) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 
25.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro 
de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
25.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
25.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
25.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 
mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
25.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
 
26.  DO DIREITO DE RESERVA: 
26.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei 
de Licitações; 
26.2 Os  produtos/equipamentos avençados que não forem de qualidade e/ou que não atenderem, na sua 
plenitude, as especificações do Edital e seus anexos, não serão aceitos, sem atribuição de qualquer ônus 
ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
27.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
27.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro 
de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
27.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 
aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 
valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
27.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
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documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
27.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 
documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo 
da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas 
em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de 
classificação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção 
de preço menor; 
27.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, 
isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública 
por prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderão ser: 
a) Adiadas as aberturas das licitações; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
c) Filmadas/Gravadas e Transmitidas às sessões e este meio ser utilizado como prova; 
28.2 Para efeito de publicidade, o resultado da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e pelo site www.lages.sc.gov.br.  
 
29. DO FORO: 
29.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 
Lages, 06 de junho de 2019. 

 
 

Reno Rogério de Camargo 
Pregoeiro 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 

 
 

Odila Maria Waldrich 
Secretária da Saúde 
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ANEXO I 
 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 

PROCESSO Nº 33/2019 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE LAGES – PML – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, lavra a presente 
Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão 21/2019 - SMS, observadas as especificações, 
os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e 
condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações 
Posteriores,  e pelo Decreto Municipal 8.928/2007 e por este Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar, Odontológicos, 
Materiais e Equipamentos de Enfermagem, Móveis, Enxovais, Eletrodomésticos, Utensílios, 
Equipamentos Eletrônicos e Equipamentos para Cozinha e Lavanderia Industrial para a Unidade de 
Pronto Atendimento(UPA) da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 
prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
2.3 De Entrega/Local: em até 15(quinze) dias, a contar da data da solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde,  no Almoxarifado da SMS, na Rua Cruz e Souza - 368 - Bairro Brusque – Lages/SC -  (49) 
3251-7959; 
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços 
é(são) o(s) especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 
21/2019. 
 

EMPRESA  
 

CNPJ  

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       

TOTAL GERAL  
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) dos produto(s), à vista da(s) nota(s)  
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fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais documentos inerentes ao Processo; 
4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
5.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
5.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
5.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa 
realize a entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 
incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 
5.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município. 
5.7 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 
40, XI da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 O objeto desta licitação será adquirido com os seguintes recursos: 

 57% da União – 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, Código de 
Despesa nº 6, Elemento de Despesa nº 33903036; 20.004.2.412 – BLMAC FNS – Outras Ações 
de Média e Alta Complexidade, Código de Despesa nº 22, Elemento de Despesa nº 44905212; 
20.005.1.420 – BLINV FNS – Investimento, Obras e Outras Ações e Serviços em Saúde, 
Código de despesa nº 26 e 27, Elemento de Despesa nº 44905212; 

 24% do Município – 20.005.1.420 - MUNIC. – Investimentos, Obras e Outras Ações e 
Serviços em Saúde, Código de Despesa nº 27, Elemento de Despesa nº 44905212; 

 19% do Estado – 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, Código de 
Despesa nº 32, Elemento de Despesa nº 33903036. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 
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 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, 
decorrente; 
7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15(quinze) dias a contar da 
data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
7.4 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
7.5 Entregar o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) Registro(s)/Isenção na ANVISA(dos exigidos), para 
efeito de verificação de que o produto que está sendo entregue se refere ao que foi cotado/negociado, em 
sua embalagem original, contendo as indicações de marca, selo de garantia do fabricante, 
modelo,fabricante e procedência, durante  toda a execução da Ata de Registro; 
7.6 Vedada à subcontratação; 
7.7 Oferecer garantia aos equipamentos referentes ao(s) item(ns): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
24, 27, 28, 31, 32, 58, 55 e 61, de no mínimo 01(um) ano, com substituição de peças caso ocorra alguma 
falha de fabricação, em prazo não superior a 10(dez) dias, contados da data da notificação, sem ônus 
para ao contratante; 
7.8 Oferecer para o(s) item(ns): 02, 03, 13, 44 e 56, através de representante próprio, a instalação, 
configuração e treinamento presencial para os técnicos com acompanhamento inicial das rotinas, 
verificando o perfeito funcionamento do equipamento, sem ônus para a licitante, apresentando um 
cronograma prévio do mesmo, prestando toda a assessoria técnica exigida pela licitante em relação ao(s) 
equipamento(s) ofertados durante todo o período de garantia; 
 DO CONTRATANTE: 
7.9 Emitir a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da 
Homologação;  
7.10 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
7.11 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
7.12 Realizar a gestão/fiscalização da Ata de Registro através da servidora: Beatriz Montemezzo – 
email: beatriz.montemezzo@saúdelages.sc.gov.br tendo como substituta a servidora Kelly Cristina 
Tausendfreund Carneiro - email: kellytausen@hotmail.com; 
7.13 Receber o(s) produto(s), acompanhado(s) do(s) Registro(s)/Isenção na ANVISA(dos exigidos), 
para efeito de verificação de que o produto que está sendo entregue se refere ao que foi 
cotado/negociado, em sua embalagem original, contendo as indicações de marca, selo de garantia do 
fabricante, modelo,fabricante e procedência, durante  toda a execução da Ata de Registro; 
7.14 Receber os produtos licitados mediante recibo provisório, consoante o disposto no inciso II da letra 
“a” do artigo 73 da Lei 8666/93 e Diplomas Complementares.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 
8.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas; 
8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro 
de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 



 
       MUNICÍPIO DE LAGES 

           ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                                SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1005|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 
 
 

18

8.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
8.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
8.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo 
que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
8.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  
9.2  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão; 
9.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
10.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso  
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
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a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
11.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro 
de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
11.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 
aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em 
valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
11.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 
documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo 
da aplicação de multa de 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções 
previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de 
classificação, hipótese em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção 
de preço menor; 
11.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, 
isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 
12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei 
de Licitações; 
12.2 Aceitar os produtos/equipamentos, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio 
do Licitante, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, 
sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 
3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis. E, por estarem assim justos e acordados, assinam as 
partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que 
abaixo, também, subscrevem. 
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LAGES, SC, em ...... de .......... 2018. 

 
 
 

Prefeito 
 
 
 

Empresa Registrada/Contratada 
 
 
 

Visto da Progem 
 
 
 

Gestor(a) do Contrato  
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

REF.:         PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, MÓVEIS, 
ENXOVAIS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LAVANDERIA INDUSTRIAL PARA A UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
MÁXIMO 

R$ 

1 

 
Aquecedor de Soro. 
Características: Aquecedor de soro digital de no 
mínimo 250 e máximo 500ml; com regulagens de 
temperatura e tempo digital com timer que desliga 
automaticamente, seleciona o tempo desejado e a 
temperatura desejada, confeccionado em nylon de 
alta resistência, tela transparente para visualização 
da quantidade de soro. 220V. Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 2  R$       
189,07  

 R$              
378,14  

2 

 
Autoclave de 42 litros ou superior. 
Apresentação: Equipamento acompanhado de 
mangueira, suporte para bandeja, copo dosador, 
03 bandejas, cabo de força padrão 2p+t brasileiro, 
manual de instruções em português e garantia. 
220v ou bivolt. 
Características: Para esterilização a vapor, 
adequada para consultórios odontológicos. 
Estrutura construída em aço carbono com pintura 
lisa de alto brilho á base de epóxi, polimerizada a 
250°c, com tratamento fosfatizado resistente a 
corrosão e materiais de limpeza. Potência de 
1600W ou superior. Com programa de 
esterilização e programa de Secagem Extra. 
Câmara em Aço inox. Ciclos de Esterilização em 
121°, 127° e 134°C. Garantia de 12 meses. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.   
 

UND 1  R$   
3.784,37  

 R$          
3.784,37  
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3 

 
Autoclave horizontal de mesa até 75 litros.  
Características: Câmara de esterilização: aço 
inoxidável. Modo de operação digital. Capacidade 
até 75 litros. Garantia de fábrica. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

UND 1  R$   
7.757,45  

 R$          
7.757,45  

4 

 
Bolsa de água quente de 02 litros. 
Apresentação: Em borracha natural, com bocal com 
borda de segurança. Tampa em plástico com 
vedação em borracha. Medidas mínimas: 
15x35x1,8cm. Em conformidade com a ANVISA. 
 

UND 50  R$         
16,32  

 R$              
816,00  

5 

 
Cadeira de rodas adulto para banho. 
Características: Manual, fixa, em aço inoxidável, 
esmaltado, tipo banho, com encaixe para vaso 
sanitário. Encosto fixo em plástico resistente, pneus 
dianteiros maciços, apoio pés fixo. Suporta até 
120kg. com largura do assento em 
aproximadamente de 41cm. 
 

Und. 5  R$       
437,33  

 R$          
2.186,65  

6 

 
Cadeira de rodas adulto. 
Características: Apoio para braços fixo, apoio para 
os pés fixos, assento e encosto em nylon, dobrável 
em x, freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas 
traseiras aro 24 com pneus maciços, rodas 
dianteiras aro 6 polegadas giratórias com pneus 
maciços, pintura epóxi preta. Suporta até 130kg, 
com largura do assento em aproximadamente de 
41 cm. 
 

Und. 6  R$   
1.101,94  

 R$          
6.611,64  

7 

 
Cadeira de rodas infantil. 
Características: Construída em aço; estrutura 
dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; 
estofamento em nylon acolchoado; rodas traseiras 
de 24, raiadas com pneus cinza anti-furo; rodas 
dianteiras de 6" maciças; freios bilaterais; apoios 
de pés articuláveis, reguláveis em altura. Apoios de 
braço escamoteáveis; capacidade para 90 kg. 
 

 Und. 4  R$   
1.396,00  

 R$          
5.584,00  
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8 

 
Cadeira de rodas obeso. 
Características: Construída em aço; estrutura 
dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; 
estofamento em nylon acolchoado; almofada 
assento reforçado com tiras tensoras especiais; 
rodas traseiras de 24, raiadas com pneus cinza 
anti-furo; rodas dianteiras de 8 maciças; freios 
bilaterais reguláveis; protetores de roupa com aba; 
apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e 
reguláveis em altura. Apoios de braço 
escamoteáveis; capacidade para 160 kg; largura do 
assento: 60 cm.  
 

Und.  4  R$   
1.629,00  

 R$          
6.516,00  

9 

 
Cama hospitalar mecânica 
Características: Dimensões aproximadas de 
1,90m(c) x 0,90m(l) x 0,60m(a) (variação até 10%). 
Montada sobre rodízios de 3"; estrutura em 
longarinas de aço perfilado em U com 3,2mm de 
espessura; estrado chapa de aço de 1,5 mm 
perfurado, articulado por meio de 2 manivelas 
cromadas; cabeceira em tubo quadrado revestida 
em fórmica com cinta de aço inox nas bordas; 
peseira em tubo quadrado; com parachoque de 
borracha em toda volta; com grades laterais 
cromadas; altura 30 cm, com colchão densidade 28 
e espessura 12cm, acompanha suporte de soro. 
Garantia de fábrica. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.    
 

Und. 30  R$   
2.918,62  

 R$        
87.558,60  

10 

 
Carrinho transporte de material esterilizado. 
Características: De aço inoxídavel, duas prateleiras 
internas, duas portas, dois punhos para manobras 
ao longo dos lados mais curtos, rodízios com 
diâmetro de 160 milímetros, dois deles com freios. 
Dimensões aproximadas (variação até 10%): 
960x680x1240mm. Não-borrando as rodas (rodas 
resistentes ao lavagem na alta temperatura 
(disinfector da arruela). 
Garantia de fábrica. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  
 

Und. 5  R$   
4.982,55  

 R$        
24.912,75  
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11 

 
Carro p/ eletro c/ 2 prateleiras. 
Características: Suporte de cabos e rodinhas para 
deslocamento. Em aço carbono, pintura epóxi 
branca, prateleira central com opções de 
regulagem. Medidas aproximadas: 
0,55x0,53x0,84m(variação até 10%)(LxPxA). 
Garantia de fábrica. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.   

Und. 2  R$       
524,33  

 R$          
1.048,66  

12 

 
Carro para curativo. 
Acompanham o produto: 1 balde 5 litros em 
alumínio e 1 bacia 3 litros em aço inóx. 
Características: Armação tubular com tampo e 
prateleira de chapa de aço em pintura epóxi, 
suporte para balde e bacia inóx, pés com rodízio de 
3". Dimensões aproximas (variação até 10%) 
0,75x0,45x0,80m (CxPxA). Com varanda. Garantia 
de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber.   
 

Und. 4  R$       
782,53  

 R$          
3.130,12  

13 

 
Eletrocardiógrafo de 12 canais e 12 derivações 
simultâneas. 
Marca de Referência: Bionet ou similar. 
Apresentação: Acompanha 50 bobinas.Verifica e 
grava o eletrocardiograma aferido, com plano de 
impressão sobre operador e paciente, com 
parâmetros de medida para diagnóstico e auto-
análise. Tela de LCD, com controle de brilho e 
visualização de parâmetros aferidos, em português, 
e impressão dos registros em relatório tamanho 
A4. As informações de paciente e usuário são 
impressas com O ECG no relatório de saída para 
um melhor controle hospitalar, e podem ser 
verificados e gravados. Bivolt automático. 
Adaptador USB, bateria interna recarregável, 
proteção fio terra, braço de carrinho, módulo de 
espirometria, bobina de papel sensível. Garantia de 
12 meses. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber. 
 

Und. 6  R$   
6.930,17  

 R$        
41.581,02  
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14 

Foco de Luz Auxiliar p/ Exames Clínicos.  
Apresentação: Altura variável entre 90 a 165 cm. 
Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 
50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). 
Itensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do 
campo observado. 
Características: Com haste superior flexível e 
cromada e pedestal com haste inferior pintada. 
Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.  
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 

Und. 1  R$       
553,00  

 R$              
553,00  

15 

 
Kit Cilindro de oxigênio em alumínio. 
Características: Capacidade para 5 litros. 
Acompanha válvula reguladora de pressão com 
fluxômetro a Bilha + kit umidificador com 
máscara e extensão, 1 Conjunto de Cânula de 
Guedel de 0 à 5; 1 Carrinho de transporte do kit 
Portátil de Oxigênio 5 Litros. Com suporte 
metálico para transporte com rodízios. Garantia de 
fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber.   
 

Und. 3  R$       
909,97  

 R$          
2.729,91  

16 

 
Mesa de Mayo. 
Características: Estrutura tubular em aço inox, 
altura regulável. Bandeja em aço inox de 36x52cm. 
03 rodízios de 2".  Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  
 

Und. 1  R$       
401,66  

 R$              
401,66  

17 

Monitor Cardioversor/Desfibrilador bifásico. 
Modelo de Referência: CardioMax Instramed. 
Caracterísiticas: ECG (12 variações), com bateria 
removível, Auto-teste automático e funcional. 
Choque bifásico até 360 Joules. Desfibrilação 
interna. Sincronismo para cardioversão. Alarmes 
de monitoração. Pás adulto e pediátrica. Com 
marca passo e pressão não invasiva (PANI). 
Pás internas para cirurgia. Pás multifuncionais. 
Com modo eletrocardiógrafo. Troca de baterias 
sem abrir o aparelho. Todas as operações 
concentradas em apenas dois botões. Pronto para 
usar em menos de 6 segundos. Energia bifásica 
entregue de até 360 Joules. Interface em Português 
e acesso rápido às principais funções. Equipamento 
 portátil, leve, microprocessado. Alimentação em 
bateria de lithium (recarregável) de longa duração 
com capacidade mínima de 100 choques. Garantia 

UND 2  R$ 
35.977,67  

 R$        
71.955,34  
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de fábrica. Acompanhando bolsa protetora com 
alça para transporte, 01 carregador de bateria, 01 
par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par 
de eletrodos autoadesivos infantil, manual do 
usuário. Possuir software com transmissão sem fio 
de dados para microcomputador. Que atenda as 
normas da ABNT no que couber. Possuir registro 
na ANVISA e garantia mínima de 3 anos.  
 

18 

 
Monitor de sinais vitais para sala de triagem. 
Modelo de Referência: Alfamed Vita-200e 
Apresentação: Tela TF LCD de no mínimo 5.6" 
640x480; Compacto e Resistente; Comunicação 
bidirecional com Central de Monitoramento; 
Suporte para maca/transporte; wireless, com 
impressora Integrada. Monitora Somente SpO2, 
Somente PNI, SpO2 + PNI, SpO2 + TEMP rápida, 
PNI + TEMP rápida, SpO2 + PNI + TEMP rápida, 
entre outros. Que atenda as normas da ABNT no 
que couber. Possuir registro na ANVISA e 
garantia mínima de 3 anos.  
 

Und. 3  R$   
7.377,66  

 R$        
22.132,98  

19 

 
Nebulizador Portátil.  
Características: Com duas intensidades de névoa 
selecionáveis pelo usuário. Acompanhar conjunto 
completo para inalação e bolsa para transporte, 
acompanha máscara adulta e infantil, extenção e 
recipiente. Utilizavél na rede elétrica 
(110/220VCA) ou com bateria. Acompanha 
opcionais (Bateria 12V e Adaptador p/ acendedor 
do carro). Tensão de operação do inalador 12 
(VDC), Tensão de operação do conversor: 127/220 
(VCA), Frequência: 50/60Hz. Consumo 12W 
Frequência de ultra-som: 1,7MHz, Taxa de 
nebulização (2 intensidades): 0,4 ou 1,0 ml/min. 
Garantia de fábrica. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  
 

Und. 30  R$       
148,57  

 R$          
4.457,10  

20 

 
Oxímetro de pulso adulto. 
Acompanham o produto: 01 oxímetro digital adulto, 
01 manual , 01 cordão, 01 bateria de litio 
recarregável. 
Características: Faixa de medição 0%~100%; 
precisão 70%~100% +  2% abaixo de 70% não 
especificado; escala de medição PR 30bpm 
~250bpm; resistência a luz circundante; Voltagem 
DC 3,6V~4,2V; fonte de energia: Voltagem 3,6 

Und. 11  R$       
131,93  

 R$          
1.451,23  
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bateria de litio recarregável. Garantia de fábrica. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.    
 

21 

 
Oxímetro de pulso infantil.  
Acompanham o produto:  01 oxímetro digital 
infantil, 01 manual , 01 cordão, 01 bateria de litio 
recarregável. 
Características: Especificações: exibição OLED de 
duas cores; faixa de medição 0%~100%; precisão 
70%~100% +  2% abaixo de 70% não 
especificado; escala de medição PR 30bpm 
~250bpm; resistência a luz circundante; Voltagem 
DC 3,6V~4,2V; fonte de energia: Voltagem 3,6 
bateria de litio recarregável. Garantia de fábrica. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.   
 

Und. 10  R$       
186,64  

 R$          
1.866,40  

22 

 
Oxímetro de pulso Neonatal, c/ alarme. 
Acompanham o produto: 01 oxímetro digital, 01 
manual , 01 cordão, 01 bateria , 01 sensor. 
Características: Curva plestimográfica e bateria 
recarregável, memória embutida para dados, uso 
adulto, pediátrico e neonatal. Parâmetros de 
monitoramento Sp02 e pulso; faixa de medição 
0%~100%; precisão 70%~100% +  2% abaixo de 
70% ; escala de medição PR 30bpm ~250bpm; 
resistência a luz circundante;  fonte de energia:  
bateria de lítio recarregável. Garantia de fábrica. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.   
 

Und. 10  R$       
235,26  

 R$          
2.352,60  

23 

 
Poltrona Hospitalar 120kg. 
Características: Base estrutural em tubo de aço 
carbono com tratamento anticorrosivo por meio de 
banho químico em processo de imersão; pintura 
eletrostática texturizada epóxi pó de alta 
resistência; tinta com fixação por meio fusão 
térmica em processos com controle de temperatura 
e medição de camada; revestimento em courvin na 
cor verde; estofado anatômico com espuma de alta 
densidade; braços articuláveis que se movimentam 
junto com a inclinação do encosto; movimentos de 
encosto e peseira independentes, acionados por 
manoplas laterais e manuais com acabamento em 

Und. 80  R$   
1.526,67  

 R$      
122.133,60  
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pvc; encosto com amortecedor pneumático que 
evita deslocamento brusco ao inclinar e auxilia no 
retorno à posição normal; pés com sapatas 
plásticas protetoras e niveladoras; capacidade 120 
kg. Com registro no Inmetro e garantia mínima de 
01 ano. 

24 

 
Protetor de tireóide infantil. 
Características: Cor azul ou cinza. Confeccionado 
em borracha plumbífera flexível com equivalência 
em chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon 
lavável com fechamento em velcro.  Garantia de 
fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações contidas nas normas da ABNT. 
 

Und. 2  R$       
142,17  

 R$              
284,34  

25 

 
Termo-higrômetro digital.  
Características: De temperatura e umidade relativa 
do ar ambiente. Com sensor externo e relógio. 
Alimentação pilha AAA. Garantia de fábrica. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT.   
  

Und. 2  R$         
60,34  

 R$              
120,68  

26 

 
Termômetro digital infravermelho. 
Apresentação: Embalagem contendo termômetro a 
laser, 02 pilhas AAA, manual de usuário, estojo e 
termo de garantia. 
Características: De testa, cabo anatômico, 
alimentação 02 pilhas AAA. Tempo máximo para 
medição de 1 segundo, com desligamento 
automático da bateria após 7 segundos de não uso. 
Aviso sonoro de mensuração. Garantia mínima de 
01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber.  

Und. 2  R$       
194,61  

 R$              
389,22  

 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  

  

27 

 
Cadeira Mocho Odontológica.  
Apresentação: Na cor Azul.  
Características: Com sistema de elevação do assento 
a gás, com 05 rodízios de poliuretano encosto 
anatômico tipo concha, assento com elevação 
central e rebatimento das bordas inferiores, 
estofamento em PVC laminado resistente, com 
densidade adequada. Fabricado nas normas da 
RDC 59 BPF, ISSO 13485\2003. Assistência técnica 
no município.    

Und. 2  R$       
475,67  

 R$              
951,34  
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28 

 
Kit Posicionador Radiográfico 
Características: Com 1 Posicionador superior 
esquerdo/inferior direito (A) ,1 Posicionador 
superior direito/inferior esquerdo (B), 1 
Posicionador para Incisivos centrais, superior e 
inferior, 1 Bite Wing, 3 Dispositivos para Mordida, 
1 Fixador A vertical, 1 Fixador A horizontal, 1 
Fixador B vertical, 1 Fixador B horizontal. Com 
registro na ANVISA. Garantia de fábrica. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT. 
 

Kit 4  R$         
84,61  

 R$              
338,44  

 
MÓVEIS  

  

29 

 
Armário aéreo com 2 portas... 
Características: Na cor Branco Amêndoa, com 
pintura UV alto brilho. Com puxadores cromados. 
Dimensões aproximadamente de 63 x 36 x 31 cm 
(variação até 10%), com 01 prateleira, estrutura 
em MDP de 15 mm, dobradiças metálicas. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 

Und. 5  R$       
219,00  

 R$          
1.095,00  

30 

 
Armário aéreo com 3 portas.  
Características: Na cor Branco Amêndoa, com 
pintura UV alto brilho. Com puxadores  cromados. 
Dimensões aproximadas de 1,60m X 60cm X 74cm 
(variação até 10%), com 01 prateleira, estrutura 
em MDP de 15mm, dobradiças metálicas. Garantia 
contra defeitos de fabricação. 
 

Und. 2  R$       
292,33  

 R$              
584,66  

31 

 
Cadeira Secretária Giratória Com Braços 
Reguláveis.  
Apresentação:  Assento e encosto em espuma 
injetada de alta densidade com acabamento em 
tecido na cor verde. Com apoio regulável para 
braços, encosto ajustável e altura com regulagem a 
gás.  
Características: Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  

Und. 5  R$       
259,97  

 R$          
1.299,85  

32 

 
Cadeira secretária sem braços. 
Apresentação: Cadeira escritório com encosto, 
material estrutura tubo metálico, material 
revestimento assento e encosto courino, material 
encosto madeira e espuma injetada, material 

Und. 100  R$       
163,80  

 R$        
16.380,00  
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assento madeira e espuma injetada, tipo base 
giratória com 5 rodízios, sem apoio para braços, 
cor preta. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber. 
 

33 

 
Colchão de solteiro 188x88x18cm.  
Características: Material 100% espuma extrafirme, 
revestimento tecido 54% algodão e 46% viscose, 
tecido antiácaro, antimofo e antialérgico, 
densidade 33.  
 

Und. 23  R$       
313,16  

 R$          
7.202,68  

34 

 
Gaveteiro Móvel 3 Gavetas Creme MDF.  
Apresentação: Na cor Creme. Medidas de 
400x430x312MM,  com variação tolerável de até 
10% para mais ou para menos.  
Características: Em MDF. Com revestimento em 
laminado melamínico de baixa pressão, em ambas 
as faces 15mm, com bordas em fita PVC, 
corrediças plásticas, 01 fechadura na primeira 
gaveta, e puxadores tipo alça em PVC. 
 

Und. 10  R$       
303,30  

 R$          
3.033,00  

35 

Mesa de Escritório. 
Características: Na cor branca. Mesa tipo 
escrivaninha, produto confeccionado em mdf, com 
borda em PVC, com 2 gavetas com chaves, 
medindo aproximadamente  1,20m X 60cm X 74cm 
(variação até 10%), tampo de 15mm de espessura, 
estrutura de aço tubular em forma de tubo oblongo 
medindo 0,05 x 0,03cm. Garantia contra defeitos 
de fabricação. 

Und. 1  R$       
199,25  

 R$              
199,25  

36 

 
Mesa infantil com 4 cadeiras em mdf. 
Modelo de Referência: 5017 carlu 
Apresentação:  Mesa de 60x60x55cm. Tampa na cor 
branca. Cadeiras coloridas, com suporte até 50kg, 
com medidas mínimas de  26x30x60cm. Garantia 
de fábrica. 
 

Und. 2  R$       
343,07  

 R$           
686,14  

37 

 
Mesa para computador c/ 2 gavetas. 
Características:  Cor bege. Teclado retrátil, medidas 
aproximadas (variação até 10%): 150x75x70cm 
(CxAxL). Pé de aço com borrachas para 
estabilização, tampo de madeira em MDF revestido 
com laminado tipo fórmica. Garantia contra 
defeitos de fabricação. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  

Und. 5  R$       
298,67  

 R$          
1.493,35  
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ENXOVAL 

  

38 

 
Capa protetora colchão 188x88x18cm. 
Características: Material externo napa, aplicação 
colchão, com ziper. 
 

Und. 23  R$         
62,81  

 R$          
1.444,63  

39 

 
Capa protetora para travesseiro 70x50cm. 
Características: Material externo 100 algodão, 
impermeáel, fechamento com zi per, cor branca.  
 

Und. 100  R$         
35,21  

 R$          
3.521,00  

40 

 
Lençol hospitalar 100% algodão cru.  
Características: Dimensóes 2,70 x 1,70cm, com 
elástico, cor branco. De 150 a 180 fios. Para maca. 
Com personalização em serigrafia na cor Verde, de 
12x1cm. A empresa vencedora ficará responsável 
pela criação da arte. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.   
 

UND. 1000  R$         
63,67  

 R$        
63.670,00  

41 

 
Lençol hospitalar 100% algodão personalizado. 
Características: Dimensões 2,50 x 1,50cm, com 
elástico, cor branco. De 150 a 180 fios. Com 
personalização em serigrafia na cor Verde, de 
12x1cm. A empresa vencedora ficará responsável 
pela criação da arte. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.   

UND. 1000  R$         
37,58  

 R$        
37.580,00  

42 

 
Lençol hospitalar virol. 
Características: Em cretone listrado verde/branco, 
fio tinto de 100% algodão, 2,60 x 1,60cm, sem 
elástico. De 150 a 180 fios. Com personalização em 
serigrafia na cor Verde, de 12x1cm. A empresa 
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.   
 

UND. 1000  R$         
80,32  

 R$        
80.320,00  

43 

 
Travesseiro 70x50cm. 
Apresentação: Embalado individualmente. 
Características: Revestimento 100% algodão; 
enchimento fibra siliconizada, antialérgico, 
antimofo, lavável.  
 

Und. 100  R$         
49,00  

 R$          
4.900,00  
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ELETRODOMÉSTICOS  

  

44 

 
Ar Condicionado  tipo "Split" 18.000 btu/h. 
quente/frio. 
Apresentação: Modelo Hi-wall na cor branca. 220v, 
potência mínima de 1600w. Acompanha controle 
remoto, manual do usuário e garantia. 
Características: Com ciclo reverso, quente e frio. 
Funções turbo, auto-limpante, desumidificação e 
ventilação. Vazão de ar mínima de 550 m³/H, com 
gás ecológico R410a. Controle remoto em 
português com funções Ligar, Modo, Timer, Sleep, 
Ventilar, Oscilar, Escolha de Temperatura, entre 
outros. Unidade evaporadora com nível de ruído 
de no máximo 38dB, fluido  tripla filtragem e 
filtros removíveis.  O aparelho deve apresentar 
Selo do Inmetro e Selo Procel de Economia de 
Energia, tendo classificação A.  Com entrega e 
instalação. Garantia mínima de 03  anos para o 
motor-compressor e 01 ano de garantia para os 
demais componentes. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 5  R$   
2.917,07  

 R$        
14.585,35  

45 

 
Forno Micro-ondas 220V 30L. 
Apresentação: 2P+T. 220V. Na cor Branca. De 
bancada. Capacidade igual ou superior a 30 litros.  
Características: Consumo médio de (kw/h) 
1350kWh, potência (w) 800W, display digital, 
termostato, prato giratório, teclas pré-
programadas, trava de segurança, voltagem 220V, 
dimensões iguais ou superiores a 30x50x42cm 
(AxLxP), peso aproximado do produto (Kg) 16kg, 
garantia do fornecedor igual ou superior a 12 
meses.  Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber.  
 

Und. 3  R$       
491,53  

 R$          
1.474,59  

 
UTENSÍLIOS E OUTROS  

  

46 

 
Botijão Térmico 5 Litros.  
Características: Material atóxico. Conserva quente 
e frio. Tampa superior de rosca e com copo. Boca 
larga, pés retráteis. Torneira desmontável para 
higienização. Garantia de 90 dias. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 

Und. 3  R$         
58,73  

 R$              
176,19  
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recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 

47 

 
Lixeira em aço inox de 12l com tampa, pedal e 
alça. 
Características: Para detritos, com acabamento 
polido, pedal de acionamento da tampa com sapata 
de borracha, balde interno removível. 
 

Und. 3  R$         
84,11  

 R$              
252,33  

48 

 
Lixeira Retangular de Plástico Branca C/Pedal 
100L.  
Características: De plástico. Com tampa. Pedal 
antiderrapante. Garantia contra defeitos de 
fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber.    
 

Und. 2  R$       
184,61  

 R$              
369,22  

49 

Lixeira Retangular de Plástico Branca C/Pedal 
50L.  
Características: De plástico. Com tampa. Pedal 
antiderrapante. Garantia contra defeitos de 
fabricação.   
 

Und. 2  R$       
137,67  

 R$              
275,34  

50 

 
Lixeira Tubular de Plástico Branca 100L.  
Características: De plástico. Com tampa. Sem pedal. 
Garantia contra defeitos de fabricação. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.    
 

Und. 16  R$         
87,95  

 R$          
1.407,20  

51 

 
Tenda Articulada Dobrável.  
Apresentação: Embalagem contendo 01 tenda, 
sacola (bolsa) para transporte e kit fixação. 
Características: Resistente, com proteção solar de 
60fps. Estrutura em aço carbono com pintura 
epóxi e pés em alumínio. Acompanha discos para 
fixação do gazebo na areia. Sistema de escoamento 
de água nas laterais. . Estrutura 
articulada/dobrável. Cobertura Em poliéster com 
revestimento interno em Silver Coating. Base: 3,0 x 
3,0 x 2,6m de altura. Cobertura de 3,0m X 3,0m. 
Peso aproximado 10,8kg. Garantia contra defeitos 
de fabricação. Origem nacional. em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 2  R$       
517,30  

 R$          
1.034,60  
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ELETRÔNICOS 

  

52 

 
Impressora para pulseira de identificação 
hospitalar. 
Modelo de Referência: TDP-225w - TSC 
Características: Processador de 32 Bits; Memória 
de 4MB tipo Flash e 8MB SDRAM; Interface USB 
2.0 e Ethernet; Sensores tipo Gap (deslocamento de 
4mm do centro)  e Reflexivo – Ajustável (Marca 
Preta); Real Time Clock Padrão. Alimentação por 
fonte externa Full Range 220v ou bivolt; Impressão 
térmica direta, de 2 a 5 polegadas por segundo. 
Largura máxima de impressão de 52mm e 
comprimento de 2286mm; linguagem de 
programação TSPL-EZ; Em conformidade com as 
normas da ABNT no que couber. Garantia de no 
mínimo 2 anos 

und 1  R$   
2.228,05  

 R$          
2.228,05  

53 

 
 Rolo de Pulseiras de Identificação Hospitalar - 
ADULTO na cor branca. 
Apresentação: Rolo com 200 unidades. Compatível 
com a impressora TDP-225w - TSC. 

rolo 100  R$       
111,63  

 R$        
11.163,00  

 

54 

 
Rolo de Pulseiras de Identificação Hospitalar - 
INFANTIL na cor branca. 
Apresentação: Rolo com 300 unidades. Compatível 
com a impressora TDP-225w - TSC. 

rolo 100  R$       
195,00  

 R$        
19.500,00  

55 

Nobreak 600va bivolt 2P+T 
Apresentação: Na cor Preta. 4 Tomadas. Bivolt 
tanto na entrada como na saída. Bateria interna.   
Características: Fabricado em plástico ABS. 
Garantia contra defeito de Fabricação. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und. 1  R$       
323,28  

 R$              
323,28  

 
COZINHA E LAVANDERIA INDUSTRIAL 

  

56 

 
Calandra hospitalar 1,6m. 
Apresentação: Horizontal, elétrica, com 1 cilindro. 
220v ou bivolt.  Com tratamento químico anti-
corrosão. Garantia mínima de 01 ano. Em 
conformidade com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  
 

Und. 1  R$ 
19.466,67  

 R$        
19.466,67  
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57 

 
Fogão Industrial 4 Bocas C/ Forno.                                                                                           
Caracteristicas: fogão industrial de 4 bocas com 
cachimbo, forno e chapa, modelo de centro, uso 
sobre piso, estrutura em aço carbono laminado e 
acabamento epoxi de alta temperatura, revestido 
em aço inox AISI 304, medindo 90x100x100 cm 
(AxLxP), alimentação a Gás GLP, pressão de 
utilização 2,8 kpa/280 mmca, com 4 queimadoes 
duplos, tipo cachimbo,coroa 300g/h, em ferro 
fundido, acendimento manual, grelha removivel 
em ferro fundido medindo, 42,5x42,5 cm, com 
chapa superior em aço espessura 2mm, medindo 
no minimo 40x40 bandeja coletora bi-partida em 
aço, paneleira em perfil T em aço carbonato 
laminado 1x1x1/8", com pintura epoxi - isocionato, 
com forno em aço inox espessura de 1mm isolado 
com lã de vidro medindo 50x35x70cm (LXaxP), 
queimadores do forno com capacidade para 
400g/h, porta do forno horizontal, puxador termico 
em aço, com 4 pés, garantia minima de 12 meses a 
partir da data de entrega do produto, assistencia 
tecnica on-site fabricando de acordo com as 
normas vigentes obrigatoria ABNT NBR – 1014 

Und. 1  R$   
2.441,17  

 R$          
2.441,17  

58 

 
avadora de roupas hospitalar industrial 50Kg. 
Modelo de Referência: LHH50 Guará ou similar. 
Características: Com barreira anti-infecção 
cruzada; Painel de comando digital dos dois lados 
da lavadora, com controle do tempo e temperatura 
do ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para 
posicionar a porta; cesto, corpo e laterais em aço 
inox; transmissão através de motorredutor, polias 
e correias trapezoidais, totalmente fechadas; cesto 
interno com porta tipo escotilha; freio 
eletromagnético; 220v ou 380v; em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber.  
 

Und. 1  R$ 
55.194,00  

 R$        
55.194,00  

59 

 
Tanque plástico de 15l. 
Características: Para lavar roupa, resistente à luz 
solar e a ação de produtos químicos. Acabamento 
liso e brilhante, leve, sistema de fixação completo, 
com válvula ø 1 ¼" e parafusos com buchas para 
fixação. Garantia de fábrica. 
 

Und. 2  R$         
64,02  

 R$              
128,04  
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MATERIAIS DE ENFERMAGEM  

  

60 

 
Equipos de bomba - Regime de Comodato. 
Características: De infusão,  material pvc cristal, 
comprimento mín. 150, tipo câmara flexível c/filtro 
ar, tipo bureta graduada, tipo gotejador 
microgotas, tipo pinça regulador de fluxo, tipo 
injetor lateral valvulado, tipo conector Luer lock, 
filtro partículas 15 micra, estéril e descartável. 
Garantia de 12 meses. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 20000  R$         
22,33  

 R$      
446.600,00  

61 

Espelho Laringeo. 
Características: Tamanho nº 5 com cabo, de inóx. 
Garantia de fábrica. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber.  

Und. 5  R$         
37,87  

 R$              
189,35  

62 

 
Estetoscópio Adulto. 
Características: Fabricado em aço inoxidável, que 
permita auscultar sons de baixa e alta freqüência 
girando a cabeça do auscultador. Revestimento da 
borda anti-frio. Mola do ângulo flexível e interna 
ao tubo de PVC. Todas as partes do produto 
devem ser isentos de látex. O equipamento deverá 
acompanhar um identificador de propriedade para 
encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, 
dois pares de olivas e uma membrana para a 
campânula. Garantia de 03 anos. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  
 

Und. 37  R$       
103,90  

 R$          
3.844,30  

63 

 
Estetoscópio Infantil. 
Características: Fabricado em aço inoxidável, que 
permita auscultar sons de baixa e alta freqüência 
girando a cabeça do auscultador. Revestimento da 
borda anti-frio. Mola do ângulo flexível e interna 
ao tubo de PVC. Todas as partes do produto 
devem ser isentos de látex. O equipamento deverá 
acompanhar um identificador de propriedade para 
encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, 
dois pares de olivas e uma membrana para a 
campânula. Garantia de 03 anos. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  

Und. 11  R$       
102,65  

 R$          
1.129,15  
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64 

 
Estetoscópio Neonatal. 
Características: Fabricado em aço inoxidável, que 
permita auscultar sons de baixa e alta freqüência 
girando a cabeça do auscultador. Revestimento da 
borda anti-frio. Mola do ângulo flexível e interna 
ao tubo de PVC. Todas as partes do produto 
devem ser isentos de látex. O equipamento deverá 
acompanhar um identificador de propriedade para 
encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, 
dois pares de olivas e uma membrana para a 
campânula. Garantia de 03 anos. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  
 

Und. 2  R$         
96,60  

 R$              
193,20  

65 

 
Máscara de venturi adulto.  
Apresentação: Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico para 
ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 
diluidores coloridos para diferentes concentrações 
de % de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo 
(28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), 
laranja ( 50%) e copo branco com entrada para ar 
comprimido, prolongamento de oxigênio; livre de 
látex e de uso único.  
Características: Possui conectores de diluição para 
administração de oxigênio com concentração de 
24% a 50% e com débito de 4 LPM  a 10 LPM. 
Garantia contra defeitos de fabricação. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  
 

Cjt. 500  R$         
21,74  

 R$        
10.870,00  

66 

 
Pinça cirúrgica dente de rato 18cm.  
Apresentação: Tamanho de 18cm. anatômica, 
embalada individualmente.  
Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-
420; autoclavável, com serrilha.  Garantia de 5 
anos contra defeitos de peças e fabricação. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  
 

Und. 20  R$         
18,18  

 R$              
363,60  

67 

 
Pinça Kocher Reta 14cm.  
Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada 
individualmente.  
Características:  Hemostática, em aço inoxidável 

Und. 30  R$         
32,21  

 R$              
966,30  
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cirúrgico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 
anos contra defeitos de peças e fabricação. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber.  
 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 1.241.567,73 

 
 

1 – QualificaçãoTécnica:  
 

1.1Registro dos equipamentos junto a ANVISA, ou a dispensa do mesmo, em caso de 
equipamentos médicos, itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 53, 
54, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. 

 
 Aos itens do nº 60 ao nº 67: 
Certificado de regularidade do Conselho Regional de Farmácia (CRF) e/ou Certificado de 

Regularidade do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e/ou Certificado de Regularidade do 
Conselho Regional de Odontologia (CRO)e/ou Certificado de Regularidade do Conselho Regional de 
Química (CRQ) e/ou Certificado de Regularidade do Conselho Regional de Biologia (CRBio) e/ou 
Certificado de Regularidade do Conselho Regional de Medicina (CRM), em vigor e com indicação do 
responsável técnico da empresa. 

Certificado de Regularidade do Conselho Regional a que pertence, em vigência e com indicação 
do Responsável Técnico da Empresa. 

1.2 Cópia do Alvará Sanitário do Município da sede do proponente em vigência; 
1.3Apresentar catálogo / manual técnico em português detodos os equipamentos e mobiliários, 

itens: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 44, 45, 51,52, 55, 56, 57 e 58, bem como os drives necessários para a instalação daqueles 
que tenham tais hardwares, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da realização do 
certame. 

 1.3.1A empresa ganhadora do item 23se compromete a apresentar catálogos para 
conferência (padrão) de cores, tamanhos e dimensões no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da realização do certame, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal da Saúde, sito Rua 
Cruz e Souza, nº 368 – Bairro Brusque –Lages-SC. 

1.4 Cópia da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), em vigência, referente aos itens 
de nº 9,13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. 
 
NOTAS: 
O(s) isento(s) de registro(s) deve(m) comprovar mediante apresentação da Norma Legal que 
o(s)isenta(m). 

 
2 – Da entrega: 
 Os materiais/equipamentos deverão ser entregues em até 15 dias da solicitação da secretaria 
municipal de saúde, através de Autorização de Fornecimento (AF), no almoxarifado central, localizado 
na Rua Cruz e Souza, 368, fone 3251-7959, Lages – SC. 
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3 – Do recebimento dos materiais licitados: 
 3.1Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes no descritivo; 

3.2Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 
embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 
 
4 – Garantia 

A garantia dos equipamentos, itens: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 24,27, 28, 31, 32, 58, 55 
e 61deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, com substituição de peças caso ocorra alguma falha de  

 
fabricação, em prazo não superior à 10 (dez) dias, a contar da data da notificação, sem ônus para 

o município. 
 
 NOTAS:  

 Os itens de nº 2, 3, 13, 44 e 56, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) realizar 

através de representante próprio, a instalação, configuração e treinamento presencial para os 

técnicos com acompanhamento inicial das rotinas, verificando o perfeito funcionamento do 

equipamento, sem ônus para a licitante, sendo para tal apresentado um cronograma prévio do 

mesmo. Durante período de garantia do equipamento, a vencedora deverá prestar toda a 

assessoria técnica exigida pela licitante em relação ao equipamento ofertado. 

 PARA O ITEM 44: 

Da Qualificação Técnica: 

 Prova de registro e regularidade da Empresa e dos seu(s) Responsável(is) Técnico(s) no 

CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na 

data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao Certame. 

 

Da Qualificação Técnico Profissional: 

 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 

Profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, 

detendor(es) de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado,acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico (CAT), emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, que tenha executado ou esteja 

executando serviço(s) semelhante(s) ao objeto licitado; 

 Comprovar que o(s) Profissional(is)  indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, 

mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia 
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Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo  as respectivas anotações de 

contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da 

proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio 

da empresa, pela cópia do contrato social; 

 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de 

pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se, a contratá-lo(s) até a 

data da assinatura do contrato, se vencedora. 

 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 

condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita  deverá ser previamente agendada, 

na Secretaria de Saúde pelo telefone: (49) 3251-7616, com o servidor Ediel Albuquerque; 

 Caso o Licitante não se predisponha a realizar visita, deverá apresentar, em substituição ao 

Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo Representante legal da Empresa, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 

Município. 

 


