CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE
DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ. 00.126.737/0001-55
Rua Justino Marques Bonfim, 17 – CJ Vitor Dantas –
Cornélio Procópio-PR.
CEP: 86.300.000
Fone/fax (43)3520-0102
Site: www.cisnop.com.br

PREGÃO Nº 028/2015
Forma Eletrônica
Processo Nº 085/2015
Data: 14/07/2015

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná torna público para o conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO – FORMA ELETRÔNICA, do tipo
menor preço, visando aquisição do objeto descrito no presente Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, os
Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147
de 07 de agosto de 2014, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores.
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: A partir das 16h30m do dia 17/072015
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 08h30m do dia 30/07/2015
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h30m do dia 31/07/2015
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado no link - licitações”
AQUISIÇÃO DO EDITAL: sites: www.bbmnet.com.br e www.cisnop.com.br
INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM(43) 43 3520-0102 – CISNOP
* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de diversos equipamentos - Convênio SESA, ,
conforme especificações constantes no Anexo 01 - Termo de Referência, que integra o Edital.
Os produtos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender
eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa
do Consumidor.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01

Termo de Referência

ANEXO 02

Minuta de Contrato

ANEXO 03

Exigências para Habilitação

ANEXO 04

Modelo de Declaração de Enquadramento para ME ou EPP

ANEXO 05

Modelo Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital

ANEXO 06

Modelo Declaração de Idoneidade e Não Impedimento

ANEXO 07

Modelo Declaração de Responsabilidade

ANEXO 08

Termo de Adesão e Credenciamento para Participação – nomeação de representante

ANEXO 09

Modelo de Carta Proposta

ANEXO 10

Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto

ANEXO 11

Modelo de Relação de Amostras

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias;
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Cornélio Procópio, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnet.com.br);
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1.3 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
2 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
2.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.
3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão àqueles que atenderem as exigências deste Edital e seus Anexos e
que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira
de Mercadorias.
3.2 - A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
3.3 – É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela
Administração Pública ou impedida legalmente;
3.5 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente
ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada,
junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário
fixado no edital para inscrição e cadastramento.
3.6 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá
fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento;
3.7 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador a)
Termo de Adesão, Termo de Adesão, outorgando operador do próprio licitante ou à corretora associada,
por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua
representação no pregão, conforme modelo do Anexo 08;
b) Ficha técnica descritiva, Anexo 10, com todas as especificações do objeto da licitação conforme Anexo
01 deste edital.
3.8 - A respeito do custo de operacionalização do sistema:
3.8.1 - Os licitantes pagarão a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, uma
TAXA (independente da participação do licitante utilizando uma corretora ou diretamente), que é
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, nos termos do artigo 5º,
inciso III, da Lei nº 10.520/2002;
3.8.2 - O pagamento da taxa dará direito ao licitante de participar de todas as licitações públicas durante o
período contratado;
3.8.3 - Os licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras associadas ou
diretamente no site da Bolsa.
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3.8.4- A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002.
3.9 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados.
4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
Credenciamento no Sistema Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias
4.2 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto na alínea “a” do item 3.7 com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnet.com.br
4.3 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora
indicada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas
no Edital;
4.4 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa;
4.5 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de
Mercadorias;
4.6 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.7 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico;
PARTICIPAÇÃO
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4.8 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente cadastramento para
participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos;
4.9 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.10 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através
de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo-SP: (11) 3119-2397, CuritibaPR: (41) 3320-7800, Porto Alegre-RS (51) 3216-3700, Fortaleza-CE (85) 4012-7554, Goiânia-GO (62)
3225-7497, Campo Grande (67) 3341-8888, Uberlândia-MG, (34) 3212-1433. A relação completa das
corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site
www.bbmnet.com.br , acesso “corretoras”.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
4.11 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da
proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
4.12 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
4.13 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;
4.14 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
4.15 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;
4.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
4.17 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
4.18 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de
tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(fechamento randômico)
4.18.1- Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma
disputa frustrada por falta de tempo hábil;
4.19 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o
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qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o
lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;
4.20 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor;
4.21 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um
melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública;
4.22 - A PROPOSTA READEQUADA (ANEXO 09), E DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(ANEXO 03), deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contados da data do encerramento da disputa pública virtual, para a o CISNOP Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, sita à Rua Justino Marques Bonfim, nº 17 –
Jardim Vitor Dantas – Cornélio Procópio – PR. Fone (43) 3520-0102. Responsável pelo recebimento:
Meury Naomi Matuda Marques;
4.23 – A proposta de preços deverá contemplar os preços unitários dos itens, totais e global do lote,
observado os quesitos do item 6 deste Edital;
4.24 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido,
acarretará nas sanções previstas no item 10.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa
que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;
4.25 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital;
4.26 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a contratação;
4.27 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço.
5 - PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances;
5.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverá obrigatoriamente ser encaminhada a ficha
técnica descritiva por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, com todas
as informações contidas no modelo de FICHA TÉCNICA (ANEXO 10). A não inserção de arquivos
ou ausência de quaisquer das informações ali exigidas, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do
Licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;
5.2.1 – NA FICHA TÉCNICA É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO;
5.2.1.2 – serão desclassificadas as propostas identificadas no arquivo, ainda que virtualmente.
5.3 - Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa
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situação não utilizar-se dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a
Lei Complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006;
5.4 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;
5.5 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
6 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
6.1 - A Empresa vencedora deverá enviar à Comissão de Licitação, juntamente com a documentação de
habilitação, a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances,
(READEQUADA) em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante
Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual,
endereço completo, número de telefone, fax, e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no item 4.24, deste Edital; (modelo sugerido no ANEXO 09);
6.1.1 - Na proposta final (READEQUADA) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de
cada item ao novo valor proposto, considerando, inclusive a possibilidade do lote único contemplar vários
itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a
cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final;
6.1.2 - A proposta escrita deverá conter os requisitos definidos no modelo sugerido - ANEXO 09 MODELO DE CARTA PROPOSTA, parte integrante deste Edital;
6.2 - Serão desclassificadas as propostas que contiverem qualquer limitação ou condição
substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão
do Pregoeiro ou conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
7 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço.
7.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após
o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital;
7.4 - Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.25 e 4.26 deste Edital, o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;
7.5 - De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes;
7.6 - Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV - Confirmação de Venda, contendo as
qualificações e especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado.
8 - HABILITAÇÃO
8.1 – Conforme ANEXO 03 – Documentos para Habilitação.
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9 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
9.1 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente;
9.2 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendolhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente;
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
9.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
9.5 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
9.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais,
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
prazo de entrega.
10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução
do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração pelo infrator:
a) advertência;
b)multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
11 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
11.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o CISNOP firmará contrato específico com o
PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação nos termos da Minuta de
Contrato do ANEXO 02, que integra este Edital;
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11.2 - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer ao setor de Licitação, no CISNOP, sito à
Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Conj. Vitor Dantas - CEP.86.300-000 - Cornélio Procópio-PR . Este
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE
VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo CISNOP, essa
ressalva, não é válida para a alternativa do envio eletrônico, para o qual não será concedida prorrogação
de prazo;
11.3 - A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, deste
Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais
licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para
celebração do Contrato;
11.4 - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em nome da
empresa. O assinante deverá ser o indicado conforme item 6 do ANEXO 03;
11.5 - A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da situação do
PROPONENTE VENCEDOR, junto ao INSS e ao FGTS;
11.6 - Este Edital e seus Anexos integrarão o Contrato firmado, independente de transcrição;
12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 – As despesas decorrentes desta contratação serão reconhecidas contabilmente com a dotação
orçamentária:
Base Para Dotação: Orçamento do CISNOP Exercício Financeiro de 2015
Espécie de Bem Ou Serviço: Mobiliário em geral - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odont, Laboratorial Hospitalar Equipamento para áudio, video e foto - Equipamento de processamento de dados
Cd Exercício

Conta/Despesa

Projeto/Atividade

Cd/Fonte

45

Anterior

4.4.90.52.42.00

Orgão Unidade Função Subfunção Programa
02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.08.00

02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.33.00

02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.35.00

02

01

10

302

6

2006

322

13 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 2 (dois) meses, com início a partir da data da assinatura do
instrumento.
14 - DA ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA DO EQUIPAMENTO E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
14.1 - O objeto deverá ser entregue em no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato sob pena das sanções previstas em edital, sendo recebido provisoriamente por um prazo de 5
(cinco) dias úteis para verificação de conformidade com especificações do edital pelo setor competente.
14.1.1 - Verificada a incompatibilidade do objeto ofertado com o exigido em licitação ou que apresentarem
desconformes com as exigências requisitadas no Edital, será a CONTRATADA obrigada a substituir o
produto rejeitado, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

Formatado: Fonte: 10 pt
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14.2 - O objeto deste instrumento de Contrato, deverá no ato da entrega, estar acompanhado do
Certificado de Garantia, fornecido pelo fabricante e seu respectivo manual, se estiver em língua
estrangeira deverá ser traduzido em língua portuguesa, bem como, da Nota Fiscal/Fatura descritiva
constando: o número de referência do contrato.
14.3 - Todos os recursos, facilidades, características, funções do equipamento deverão estar disponíveis
no ato de entrega.
14.4 - O vínculo contratual se dará enquanto perdure a garantia do equipamento, sendo de no mínimo 12
(doze) meses, contados a partir da entrega definitiva do equipamento, quando o manual não especificar
prazo superior, contra defeitos de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local da entrega.
14.5 - No decorrer da garantia, eventuais defeitos no equipamento fornecidos deverão ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA. Nesses casos, o equipamento, componente ou peças deverão ser
substituídos por novos e originais, sem ônus para o CISNOP
14.6 - Sempre que realizado o Suporte de Garantia Técnica, deverão ser apresentados relatórios com
informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas no
equipamento.
14.7 - No decorrer da garantia, será de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e
guarda do equipamento, quando retirado para conserto em oficina especializada.
14.8 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto.
14.9 - Justificadamente, por motivo de força maior ou caso fortuito, A CONTRATADA não puder fornecer o
produto requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do presente instrumento.
14.10 - .Somente será cabida a substituição do produto cotado por de outra marca, se restar devidamente
comprovado que saiu fora de linha de produção ou o fornecedor teve encerrado suas atividades. Ficando
condicionada a comprovação de que o produto em substituição possui rendimento e qualidade igual ou
superior ao substituído e aceito pela Administração.
14.11 - Relativamente ao disposto no presente tópico, aplica-se, também, subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
14.12 - Se o prazo de entrega coincidir com decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter
público que impeça a concretização da entrega, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia
útil subseqüente.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva do objeto, à vista da
apresentação da Nota Fiscal.
15.2 – O faturamento deverá ser emitido para CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE
DO PARANÁ – CNPJ. 00.126.737/0001-55, endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Conj. Vitor
Dantas – CEP. 86.300-000 – Cornélio Procópio – PR.
16 – DO REAJUSTE
16.1 - Os preços oferecidos serão irreajustáveis, exceto no que couber no Art. nº 65 da Lei nº 8.666/93.
17 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
17.1 - Constam da Minuta do Contrato (ANEXO 02).
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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18.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;
18.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
18.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
18.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta;
18.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação;
18.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site:
www.cisnop.com.br;
18.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;
18.10 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
de Cornélio Procópio-PR, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro;
18.11 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário de 08h00m às
12h00m e das 13h30m às 16h30m, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede do CISNOP, ou
através do telefone 43 3520-0102 ou licitacaocisnop@gmail.com
18.12 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos
da licitação e não será devolvida ao proponente;
18.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
18.14 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
Cornélio Procópio, 14 de julho de 2015.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE

QUANT

UNID

1

33

Unid

02

01

Unid

03

01

Unid

04

01

Unid

05

02

Unid

06

02

Unid

07

03

Unid

ESPECIFICAÇÃO
Aparelho de ar-condicionado tipo Split high-wall novo,
FRIO, com capacidade de 9.000 BTU`S, com tecnologia
inverter, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou
R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio com
display digital e reinício automático, com função
timer/sleep/swing, baixo nível de ruído, Função Ventilar,
selo INMETRO/PROCEL “A” de consumo energético,
tensão 220V, monofásica, frequência 60 Hz, unidade
condensadora com descarga horizontal.
Aparelho de ar condicionado tipo Split high-wall novo,
FRIO, com capacidade de 18.000 BTU`S, com tecnologia
inverter, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou
R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio com
display digital e reinício automático, com função
timer/sleep/swing, baixo nível de ruído, Função Ventilar,
selo INMETRO/PROCEL “A” de consumo energético,
tensão 220V, monofásica, frequência 60 Hz, unidade
condensadora com descarga horizontal.
Aparelho de ar condicionado tipo Split high-wall novo,
FRIO, com capacidade de 24.000 BTU`S, com tecnologia
inverter, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou
R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio com
display digital e reinício automático, com função
timer/sleep/swing, baixo nível de ruído, Função Ventilar,
selo INMETRO/PROCEL “A” de consumo energético,
tensão 220V, monofásica, frequência 60 Hz, unidade
condensadora com descarga horizontal.
Aparelho de ar condicionado tipo Split high-wall novo,
FRIO, com capacidade de 30.000 BTU`S, com tecnologia
inverter, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou
R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio com
display digital e reinício automático, com função
timer/sleep/swing, baixo nível de ruído, Função Ventilar,
selo INMETRO/PROCEL “A” de consumo energético,
tensão 220V, monofásica, frequência 60 Hz, unidade
condensadora com descarga horizontal.
Aparelho de ar condicionado tipo Split high-wall novo,
FRIO, com capacidade de 58.000 BTU`S, com tecnologia
inverter, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou
R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio com
display digital e reinício automático, com função
timer/sleep/swing, baixo nível de ruído, Função Ventilar,
selo INMETRO/PROCEL “A” de consumo energético,
tensão 220V, monofásica, frequência 60 Hz, unidade
condensadora com descarga horizontal.
Cortina de ar 0,90m - 220 V
Bebedouro tipo coluna, água natural e gelada, gabinete
em aço ou inox, tampa base, pingadeira, base da
pingadeira e separador de água em plástico de alto
impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e

VALOR MÁX.

825,55

1.510,05

1.950,35

3.172,05

5.224,05

293,55
540,00
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torneiras em plástico ABS.
Potência mínima 154 Watts.
Certificação do INMETRO
Recursos Níveis de temperatura; termostato fixo externo
para ajuste de temperatura entre 4º C e 15º C.
Torneiras; 02 torneiras; Bandeja de água;
Capacidade Resfriamento entre 4º C e 15º C.
Suporta galões de até 20 litros.
Gás refrigerante ecológico conexões hidráulicas internas
atóxicas.
Termostato regulável
Fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto
desempenho para uso doméstico e institucional (de
acordo com NBR 13972)
Alimentação 110 Volts
Consumo de energia Baixo consumo de energia.
Purificador de agua saúde 19 litros
Serra elétrica para cortar gesso, motor do tipo universal
com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, potência de
180 watts, 60 hertz, câmbio em aço temperado com
lubrificação permanente, carcaça em poliuretano
pigmentado desenvolvida para não permitir passagem de
calor do conjunto câmbio/motor para a mão do operador,
além de propiciar isolação garantindo segurança
constante contra choques elétricos, cabos de alimentação
elétrica de 3,0 metros de comprimento. Acessórios que
acompanham a serra: 01 disco de serra de 50,8mm ou 2"
(polegadas), 01 disco de serra de 63,5mm ou 2½"
(polegadas) produzidos em lâminas em aço especial
tratadas em banho antioxidante e 01 chave combinada de
12,7mm
ou ½"
(polegada).
Apresentada em duas versões de motores: um a 110
Volts e outro a 220 Volts e ambos com consumo de 180
watts a 60 hertz.
Seladora automática grau cirúrgico, características
técnicas: selagem horizontal; largura da selagem: 13 mm;
velocidade de selagem máximo 10 minutos; arraste da
embalagem por correias sincronizadas; controle
eletrônico de temperatura; comando de aquecimento e
acionamento fazer independente do motor; potencia
mínima 280 watts; tensão: 110 ou 220v/60hz ; dimensões
máximas: 500 milímetros x 400 milímetros x 4500 mm;
peso máximo 15 kg; fabricação nacional; estrutura em
aço; pintura eletrostática.
Detector fetal de mesa digital, sonar utilizado para
detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa.
Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto
impacto, auto brilho e antioxidante projetado em
substituição à antiga caixa metálica, proporcionando
excelente aparência estética, muito mais facilidade de
limpeza e higienização, segurança necessária ao médico
e ao paciente. Display numérico digital. Led indicadora de
equipamento ligado. Faixa de medida do BCF de 50 a
240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com
regulagem de intensidade do volume. Botão com
regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro

578,00

1.350,00

4.950,00

1.170,00
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minimizador de interferências durante a utilização.
Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª
semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída
para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha
fone de ouvido biauricular para ausculta individual.
Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25
MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do
gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de
12 v x 1,3 Ah. LED indicador de bateria com carga
insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da
bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.
Acompanha frasco de gel para contato. Dimensões: (L. P
.A.) 200 x 210 x 95mm. Peso líquido: 1,3 kg. Produto
projetado em conformidade aos requisitos das normas:
NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
Mesa ginecológica, descrição mínima: estrutura
confeccionada em MDF; 1 portas com três divisões
internas; gaveteiro para aparelhos com no mínimo 2
gavetas de 12 cm de altura e degrau embutido mínimo
100kg; Leito confeccionado em madeira, com espuma
injetada de no mínimo 5cm D33, revestido em courvin;
Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com
elevação através de cremalheira; Acessórios mínimos
fornecidos: perneira ou porta calcanhar almofadados,
bandeja frontal em alumínio embutida na gaveta;
Acessórios opcionais: suporte de lençol, suporte para
colposcópio. Capacidade: 250kg; Dimensões minimas:
1,80m de comprimento (na posição de divâ clínico);
1,30m de comprimento (na posição de mesa gineco);
0,60m de largura; 0,80m de altura
Bisturi eletrônico, especificações técnicas mínimas:
Bisturi de volatilização celular por alta freqüência,
microprocessado com bipolar para micro e macro
coagulações acoplado, com freqüência de atividade
eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída
de 100 watts, contendo: Display digital de 0 a 100 Watts
com precisão 1% (01 Watt)div>.Seletor de funções
(selector wave) com teclado de membrana BLINDADO
resistente a umidade; Funções Monopolar e Bipolar;
Corte "CUT" (80% de corte e 20% de hemostasia);
Coagulação mista "BLEND" (50% de corte e 50% de
hemostasia); Coagulação pura "COAG" (80% de
hemostasia e 20% de corte); Sistema de cauterização
"BIPOLAR"; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de
tungstênio para o Trato Genital Inferior (TGI) com 12 cm
de comprimento. Um jogo de 07 eletrodos com filamento
de tungstênio para uso geral com 7cm de comprimento.
Uma caneta porta eletrodos autoclavável modelo CP, com
cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado
conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.6012-2;Uma placa antena reutilizável com exclusivo
tratamento isolante em nylon, conforme normas de
segurança em eletro-medicina contra choques elétricos
ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica
NBR-IEC 60.601-2-2 com cabo de 1,8m e conector.
Função de monitoramento de placa com alarme de falha

3.180,00

5.900,00
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por mau contato ou desconexão conforme norma de
segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2. Função de
segurança contra inversão de função ativa conforme
norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2
Sistema de informação visual e sonoro de ativação
(aparelho ativado). Pedal ativador totalmente a prova
d'água categoria IPX8 (submersão) com sistema isolador
contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme
norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2.
Conectores de segurança no painel totalmente isolados
com sistema antifalha (inversão) de instalação. CD
multimídia de apresentação com exemplos e sugestões
de utilização e explicações em cirurgias.CD Manual de
instruções multimídia em Português , Inglês e Espanhol.
Aparelho Bivolt 110V / 220V – 50 ou 60 Hz - . Registro no
Ministério da Saúde . BPF – Certificado de Boas Práticas
de Fabricação emitido pela ANVISA.
Otoscópio fibra óptica - Completo, com cabo e espéculos;
Otoscópio moderno
com iluminação LED
de
alta
qualidade e durabilidade; Led de alta durabilidade;
Controle Térmico do LED que garante potente iluminação
constante durante toda sua vida útil; LED de alto
desempenho: Luz clara e homogênea garante excelente
reprodução de cor - temperatura de cor de 4000K, índice
de reprodução de cor >95, para rendimento da cor
vermelha >90; Menor geração de calor; Design
ergonômico; Iluminação de Fibra Ótica distal (F.O.) com
lâmpada LED, que garanta um campo de visualização
livre, sem sombras; Iluminação homogênea, visibilidade
do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos; Janela de
visualização com ampliação de 3x, superfície interna
otimizada para minimizar os reflexos; Lente de
visualização giratória integrada ao otoscópio; Clipe
suporte
com
interruptor
integrado
proporciona
desligamento automático ao ser fixado no bolso; Com no
mínimo 10 espéculos standart. Sendo no mínimo
5unidades de 4.0mm e 5unidades de 2.5mm; Cabo em
plástico de alta qualidade com acabamento cromado na
parte superior. Ergonômico, à prova de choque, resistente
e antiderrapante; Abertura para conexão de insuflador,
para teste pneumático do tímpano; Conexão superior e
tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e
reposição fácil das pilhas; Funcionamento com 2 pilhas
pequenas (AA) - Pilhas não inclusas.
Fotosforo led luminação LED de 3W - 30.000 lux
Temperatura de cor de 6000K e livre de raios UVv
Iluminação coaxial homogenia e livre de sombras
Luz branca e brilhante para visualização das cores reais
Alimentação
DC
(bateria)
e
AC
(110/220V)
Extremamente
confortável,
leve
e
silencioso
Possibilidade
de
utilização
com
lupas
Bateria
de
lítio
com
indicador
de
carga
Filtro
amarelo
Bateria
de
Lítio
Estojo rígido

1.199,70

4.290,00
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Oftalmoscópio - Iluminação halógena 2.5 V de longa
duração; luz branca e durável; Sistema óptico vedado;
Disco de abertura com seis posições; Lente convergente
de vidro; Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e
polarizador; Abertura com fixador para localizar lesões;
Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de
lesões e tumores; Tem 48 lentes para ajustes de dioptria
767,20
(-25 a +22); Cabo metálico com acabamento liso,
alimentado por 02 pilhas tipo AA; lâmpada halógena de
2,5V 03900; Lente de focalização: Lente convergente de
vidro; Peso máximo com pilhas: 200 g; Altura: 16,02 cm;
Faixa de dioptria: -25 a +22; Posições de abertura: 6,
incluindo fenda e fixação; Com vedação; Filtros: Azul
cobalto e eliminação de vermelho.
Autoclave Horizontal - Especificações Técnicas Mínimas:
Câmara retangular interna 300mm x 300mm x 600mm de
54 litrosA autoclave projetada e fabricada baseada na
Norma Técnica Brasileira pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT NBR 11.816 /2003, NBR
11.817/2001, ASME entre outras. Voltagem: 220 volts
bifásico 60Hz.Indicação: Esteriliza através de vapor
saturado sob-pressão com secagem, para diversos
instrumentais, roupagem cirúrgica, luvas, vidrarias, e
outras que a suportem. Funcionamento: Com
despressurização, desaeração e ciclos totalmente
automáticos, pelo comando eletrônico microprocessado,
com possibilidade de seleção a escolha do operador ou
usurário pré-configurada de mínimo 09 ciclos de
esterilização com temperaturas de 134ºC e escolha de 01
(um) único ciclo extra somente de secagem. Porta:
Construída em aço inoxidável (conforme Norma Brasileira
NBR-11.816:2003 – Esterilização – Esterilizadores a
vapor com vácuo, para produtos de saúde – Sub-Item
4.3.2), com volante central de material termo-isolante não
metálico que evita a condutividade de temperatura 17.300,00
elevada em contato com operador no manuseio. O
conjunto de fechamento deverá ter um revestimento
próprio em aço inox, permitindo uma proteção ao usuário
pelo fechamento interno do equipamento por alavancas.
Câmara: Câmara construída em aço inoxidável AISI 304
(conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003 –
Esterilização – Esterilizadores a vapor com vácuo, para
produtos de saúde – Sub-Item 4.3.2).Isolamento da
Câmara: Com isolamento térmico por mantas de fibra
mineral de lã de rocha, garantindo a não propagação do
calor no ambiente de trabalho. Vedação da Câmara: Com
vedação de material em silicone resistente a temperatura
de trabalho dos ciclos e durabilidade; Gabinete: Deverá
ser revestido em aço com tratamento anti-corrosivo /antioxidante e pintado em epóxi, ou em aço inox AISI 304 ou
material superior. Painel: Deverá ter IHM-Interface
Homem Máquina com visor de cristal liquido (LCD)
alfanumérico com iluminação interna, o teclado deve ser
protegido por membrana (para seleção, partida dos ciclos
e funções especiais) monitoração e indicação da
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temperatura de 134ºC, controle preciso da pressão da
câmara de esterilização, Tempo de exposição ao ciclo de
esterilização; Tempo de esterilização; Valores de vácuo
na secagem; fases e processos do ciclo ou
falhas/alarmes entre outros; Comando: Deverá ter
controlador eletrônico microprocessado gerencial de todo
o ciclo e os parâmetros, tais como: tempo; pressão e
temperatura. Compostos por intermédio dos seguintes
componentes: transdutor de pressão eletrônico para
controle preciso no sistema da pressão); Controle de
temperatura da manutenção da temperatura na câmara
interna controlada pelo comando, com medidas através
de sensor de termoresistencia de platina tipo PT-100
classe “A”; Alarmes audiovisuais em caso de desvios dos
parâmetros durante o ciclo ou falhas e outros; Geração de
Vapor: Com geração de vapor próprio por meio
aquecimento elétrico por resistência com potencia não
superior a 4400 Watts localizada no interior da câmara
interna, visando melhor economia de energia com
consumo médio de 3 KW/h, com sistema de segurança
que desliga automaticamente quando atingida a
temperatura do ciclo selecionado. Sistema de Segurança:
Válvula de segurança calibrada e lacrada p/ sob controle
de pressão e leitura digital da pressão da câmara interna;
válvula segurança termostática para sobre temperatura;
termostato de segurança; fusíveis; sistema de alarme
controlada por micro-swith em caso de porta aberta;
sensores de segurança e informações do processo por
PT-100 classe A; no mínimo 11 (onze) tipos de alarmes;
na existência e identificação de falhas pelo controle tendo
disponibilidade de despressurização manual e descarga
de água; entre outros. Com pés reguláveis construídos de
borracha para segurança e nivelamento do equipamento.
Reservatório: Reservatório para água destilada ou
bidestilada construído em ABS, o reservatório deverá
abastecer automaticamente para a câmara de
esterilização, e drenagem automática. Tubulações:
construídos em aço inox, cobre ou latão para evitar
corrosão ou partículas contaminastes. Sistema de
Secagem: Realizado com auxílio da bomba de vácuo
para remoção da umidade, remoção do ar residual da
câmara interna, agindo na penetração do vapor nos
materiais, no final terá eficácia na secagem com
diminuição do tempo e do processo dos diversos
materiais (ex. material metálico, têxtil, vidraria vazia em
geral, etc) que são destinados a suportarem o processo.
Aparelho de Eletroencefalograma Digital c/Mapeamento
Digital Portátil (EEG) Eletroencefalógrafo digital c⁄
Mapeamento Cerebral, para registro de EEG digital e
inspeção de sinais biológicos, baseado em plataforma
Windows, utilização de EEG de rotina. Aplicação Básica:
Equipamento
de
utilização
clínica,
eletrônico,
transportável, para medição, amplificação, gravação
digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais
fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticação de
presença de qualquer tipo de distúrbio convulsivo,

15.000,00
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confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais,
infecções,
doenças
degenerativas
e
distúrbios
metabólicos que afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo
digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais,
programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais
opto acoplados, para registro simultâneo de EEG e da
monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos
respiratórios,
com
impressão
de
traçados
computadorizados, adequado para análise matemática e
estatística do eletroencefalograma, com Desktop
compatível, com as seguintes especificações: O Sistema
deve incluir: Sistema de aquisição de no mínimo 25
canais para EEG; Software de Captação e Revisão
(licenças ilimitadas); Software de Mapeamento Cerebral FFT Fonte com dupla isolação; Comunicação Ethernet ou
USB; Foto-estimulador; Áudio-estimulador; Sistema
equipamento Backup (reserva); Treinamento de uso do
equipamento. Composição e descrição do equipamento:
Conforme Norma NBR IEC 601-2-26: Número de Traços
Visualizáveis de no mínimo: de 1 até 25: Referência de
gravação: Bi-Auricular; Conversor A/D (Analógico/Digital):
no mínimo 12 bits; Gabinete: plástico ou poliuetireno
QUANT UNID. DESCRIÇÃO de alta densidade; fonte de
alimentação 110 / 220 Volts; 50 - 60 Hz. Software de
Captação e Revisão: Revisão, Captação, Edição de
Montagens Compreendidas e um único programa; O
Exame tem que ser armazenado em um único arquivo
com a extensão. EEG; O arquivo de exame deve ser
único e constituído de NOME + DATA + HORA. EEG;
Controle de Filtro de Corte de Freqüência Alta deve ter os
seguintes passos: 70Hz, 50Hz, 35Hz, 15 Hz ou superior;
Controle de Filtro de Corte de Freqüência Baixa
(Constante de Tempo) deve ter os seguintes passos: 1,00
seg., 0,3 seg., 0,16 seg., 0,10 seg., 0,016 seg. ou
superior. Sensibilidade 1mV até 500 mV por milímetro de
papel ou superior; Controle de corte de Rejeita Faixa
ajustável entre 50 Hz e 60 Hz ou superior; Incluso teste
de medição e impedância de eletrodos; Acionamento via
software do foto-estimulador e áudio-estimulador.
Software de Mapeamento Cerebral (FFT): Incorporado ao
Software, disponibiliza mapas de Freqüência, Amplitude,
Histogramas e Mapas Topográficos. Outros Recursos do
Sistema Digital de EEG: Análise espectral; Análise
quantitativa do EEG; Mapeamento cerebral; Anotações de
eventos e comentários on-line Leitura de exames através
de rede; Configuração de cores dos canais; Edição de
exames e eventos; Exportação de dados para EDF;
Geração de relatório automático e configurável pelo
usuário; Referências média laplaciana e média comum;
Interação com o Microsoft Office para base de dados e
emissão de laudos (Word); Leitura em rede para vários
usuários; Marcação de páginas para análises e
impressões; Mudança de montagens on-line. Acompanha:
Conjunto de Informática compatível com o Sistema de
EEG com as seguintes características Desktop Dell (ou
superior): • Processador: Celeron ou Pentium Dual Core •
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Memória RAM: Mínimo 4GB; • Disco Rígido: Mínimo
160GB; • Unidade Gravação CD/DVD-RW • Placa de
Rede Ethernet - Base 100-T: livre; • Monitor de 20” LCD
com resolução de 1024x768 pixels 32 bits; Microsoft
Word 2007 / Seven ou superior; Placa de Som; Placa de
Vídeo com 64 MB IMPRESSORA HP, Epson, Lexmark
(Laser ou Jato de Tinta Colorida). Nobreak de no mínimo
700 VA. Acompanha: Rack com rodízios para
acondicionamento,
Todos
os
cabos,
conexões,
acessórios necessários para o perfeito funcionamento do
equipamento do Sistema de Eletroencefalografia,
juntamente
com
os
respectivos
manuais
de
operação/manutenção em português. kit c/ 30 (trinta)
jogos de eletrodos EEG, de contato de superfície,
banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 metros de
extensão, ou superior. 01 (um) pote com 1 quilo de creme
condutor adesivo e condutivo para EEG. Maleta de
transporte acolchoada.
Ganho de inserção, deve realizar alinhamento modular e
completo. Com sistema composto por cinco elementos:
Audiômetro; Sonda de ganho de inserção sem fio; Alto
falante; Caixa de teste Box( analisador de aparelho
auditivo); e software OTOsuite. O cérebro é o OTOsuite,
solução de software. O equipamento deve ter facilidade
de conecção a todos os componentes através de um
único programa. O módulo Audiômetro teve ter 2 canais;
compacto. Comunicação da sonda com o equipamento
deverá ser via Bluetooth. O módulo ganho de inserção
deve simular perda auditiva e adaptação de Aparelho
Auditivo. Com módulo Hi-Pro acoplado ao equipamento,
podendo ser usado os módulos separadamente ou
combinados, conforme desejado.
Audiômetro: com 2 canais independentes e alta
frequência(até 20KHz) que inclui função de testes préprogramados e automáticos, visor colorido de cristal
líquido de no mínimo 8.0″,amplificador interno para
campo livre,software de banco e transferência de dados e
muitos testes especiais. Possui configuração flexível e
pré-programada na tela. Os testes são definidos pelo
usuário ou automáticos. Podendo ser utilizado de forma
estacionária (bancada) ou operado por computador
(hibrido)
Cabine Acústica para realização de exames Audiômetros,
Fabricada em madeira MDF. Iluminação interna com
lâmpada
fluorescente
compacta
Acabamento acústico na parte interna e externa contendo
madeira MDF de 6mm, 9mm e 15mm.Revestimento em
Curvim de cor a escolher ou MDF texturizado em branco
ou outro. Visor com 3 vidros de 4mm, sendo 2 paralelos e
um na diagonal. Trincos de alta pressão, puxadores do
lado de dentro e fora da cabine para abertura da porta.
Porta dupla com vedação em borracha. Piso suspenso
emborrachado antiderrapante. Tampão acústico para
passagem de cabos de ligação de equipamentos.
Atenuação média (ao menos) 40db; aferição de acordo
com a norma 8253.1 conforme a resolução 364 expedida

40.080,00

36.000,00

13.420,00
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pelo conselho federal de Fonoaudiologia. Revestimento e
isolamento acústico Pintura em esmalte sintético
automotivo Fecho de engate rápido. Suporte interno para
fones de ouvido. Furo para passagem de fios em locais
estratégicos
Fecho especial opcional para abertura
interna/externa
Totalmente desmontável.
HI PRO USB (interface de programação para aparelhos
auditivos). Programador de aparelhos auditivos de todas
as Marcas. - Comunicação com qualquer computador
através da saída serial (COM1 a COM4). - &nbsp
Interface universal para programação de aparelhos
auditivos, com conexão USB compacto e veloz.
Compatível com Windows XP, Vista e 7. ITENS
INCLUÍDOS: Unidade principal HI PRO USB, Cabo USB
para conexão ao computador.
Centrifuga microprocessada com tecnologia PWM, Trava
de segurança na tampa, Sensor de tampa aberta,
Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 100 rpm
programável, Temporizador de precisão de 1 seg a
99:59., Painel digital ergonômico, composto de display de
cristal líquido de duas linhas com iluminação e teclado de
fácil operação com apenas 4 teclas. Freio automático ou
acionado através do teclado. Motor de indução (sem
escovas) utiliza rolamentos de esfera, longa vida útil,
dispensando manutenção. Capacidade para 28 tubos de
10ml. Tensão de Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200
VA.
Microscópio: Sistema Óptico Infinito, distância Parfocal :
60mm.Iluminação Lâmpada halógena de 6V20W/6V30W
do iluminador LED branco de alta luminosidade (Ecoiluminação), compatível com multi-tensão (100 V-240 V).
Oculares (F.O.V) CFI E 10x (20 mm); • CFI E 15x (12
mm). Focalização Foco bruto/fino coaxial; Direito: fino;
Esquerdo: bruto/fino; Curso do foco: 26,5 mm; Bruto: 37,7
mm/rotação; Fino: 0,2 mm/rotação; Torque da rotação
bruta ajustável, Função de refocalização. Tubo da
Ocular:E2-TB Tubo Binocular; E2-TF Tubo Trinocular,
Ocular/Port: 100/0, 0/100, Rotativo 360º; C-TE2 Tubo
Ergonômico Binocular, Inclinação: 10 a 30 graus,
Extensão: até 40mm. Porta-objetivas Porta-objetivas
quádruplo (dentro da carcaça principal). Platina Platina
retangular (dentro da carcaça principal), com suporte de
espécime, Curso transversal: 78 (X) x 54 (Y) mm.
Objetivas (N.A. / W.D. mm):Acromática Plana CFI E 4X
(0,10 / 30); Acromática Plana CFI E 10X (0,25 / 0,7);
Acromática Plana CFI E 40X (0,65 / 0,65); Acromática
Plana CFI E 100X Óleo (1,25 / 0,23); Acromática DL CFI
e outras objetivas CFI60 de alta graduação podem ser
usadas. Condensadores N.A do Condensador E2 Abbe
Diafragma com abertura de 1,25 e marcas de guia de
posição para as respectivas objetivas CFI E Plan; N.A do
Condensador de Fase; Diafragma com abertura de 1,25,
e marcas de guia de posição para as respectivas
objetivas Acromáticas CFI DL; Para o modelo sem
diafragma de campo: Condensador Acromático C-C,

4.470,00

3.150,00

3.618,00
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Condensador
Acromático
Basculante
2-100x,
Condensador de Campo escuro (seco), Condensador
de Contraste de fase C-C. Métodos de observação
Campo claro, Epi-fluorescência, Campo escuro, Contraste
de fase, Polarização simples. Acessório Intermediário
Acessório de Epi-fluorescência E2-FM, 2 cubos de filtro
montáveis; Unidade de Aprendizagem Y-THS B (lado a
lado); Unidade de Aprendizagem Y-THF (face a face);
Tubo de Desenho Y-IDT; Elevador de nível focal Y-IER.
Consumo de energia (máx.) Valor normal: 3 W (modelo
LED), 41 W (modelo halógeno). Peso (aprox.) 7,3 kg
(Conjunto binocular padrão).
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ANEXO 02
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº __/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2015
PREGÃO Nº 028/2015 – FORMA ELETRÔNICA
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP
CONTRATADA: _________________________________________________.
O CISNOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, pessoa jurídica de Direito Privado,
integrante da administração pública indireta, com sede à Rua Justino Marques Bonfim, nº 17, Conjunto
Vítor Dantas, nesta cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº
00.126.737/0001-55, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr. Ernesto Alexandre Basso,
residente e domiciliado na cidade de Nova América da Colina, Estado do Paraná, na Rua Vereador Rafael
da Silva, nº 106, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.745.804-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº
878.814.469-00 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa _________________________,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, com domicílio
tributário no Município de ________________ – ___ neste ato representada pelo seu Diretor Sr.
___________, brasileiro, estado civil, profissão, endereço, portador da Cédula de Identidade RG n°
___________ SSP/SP, inscrito no CPF sob n° ___________________, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com suas alterações, assim como pelas condições do
Pregão nº 028/2015 nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de diversos equipamentos - Convênio SESA,
conforme abaixo especificado.
VALOR
VALOR
LOTE
ESPECIFICAÇÃO
QUANT UNID.
UNIT
TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos produtos, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele
estivessem transcritos, todos os documentos exigidos no Anexo 03 do Edital, sendo os mesmos
considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma,
reger a execução do objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE
3.1 - O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA,
devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$_______
(__________________).
3.2 – O preço contratado compreende todos os custos necessários à aquisição do produto, inclusive os
referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, frete, emolumentos e quaisquer
outras despesas e encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra
remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado.
3.3 - Os preço oferecido é irreajustável, exceto no que couber no Art. nº 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
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4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva, à vista da apresentação
da Nota Fiscal, obrigatoriamente acompanhadas da CND do INSS e CRF do FGTS e Certidão Negativa de
Débito Municipal da sede do licitante.
4.2 - É vedado a CONTRATADA negociar com terceiros, seja a que título for, o crédito decorrente deste
Contrato, ainda que com instituição bancária, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples.
4.3 - O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam
devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato.
4.4 - O pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na
aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.
4.5 - O faturamento deverá ser emitido para CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO
PARANÁ – CNPJ. 00.126.737/0001-55, endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Conj. Vitor Dantas –
CEP. 86.300-000 – Cornélio Procópio – PR.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – As despesas decorrentes desta contratação serão reconhecidas contabilmente com a dotação
orçamentária:
Base Para Dotação: Orçamento do CISNOP Exercício Financeiro de 2015
Espécie de Bem Ou Serviço: Mobiliário em geral - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odont, Laboratorial Hospitalar Equipamento para áudio, vídeo e foto - Equipamento de processamento de dados
Cd Exercício

Conta/Despesa

Projeto/Atividade

Cd/Fonte

45

Anterior

4.4.90.52.42.00

Orgão Unidade Função Subfunção Programa
02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.08.00

02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.33.00

02

01

10

302

6

2006

322

45

Anterior

4.4.90.52.35.00

02

01

10

302

6

2006

322

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 2 (dois) meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA DO EQUIPAMENTO E DA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1 - O objeto deverá ser entregue em no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato sob pena das sanções previstas em edital, sendo recebido provisoriamente por um prazo de 5
(cinco) dias úteis para verificação de conformidade com especificações do edital pelo setor competente.
7.1.1 - Verificada a incompatibilidade do objeto ofertado com o exigido em licitação ou que apresentarem
desconformes com as exigências requisitadas no Edital, será a CONTRATADA obrigada a substituir o
produto rejeitado, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
7.2 - O objeto deste instrumento de Contrato, deverá no ato da entrega, estar acompanhado do
Certificado de Garantia, fornecido pelo fabricante e seu respectivo manual, se estiver em língua
estrangeira deverá ser traduzido em língua portuguesa, bem como, da Nota Fiscal/Fatura descritiva
constando: o número de referência do contrato.
7.3 - Todos os recursos, facilidades, características, funções do equipamento deverão estar disponíveis no
ato de entrega.
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7.4 - O vínculo contratual se dará enquanto perdure a garantia do equipamento, sendo de no mínimo 12
(doze) meses, contados a partir da entrega definitiva do equipamento, quando o manual não especificar
prazo superior, contra defeitos de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local da entrega.
7.5 - No decorrer da garantia, eventuais defeitos no equipamento fornecidos deverão ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA. Nesses casos, o equipamento, componente ou peças deverão ser
substituídos por novos e originais, sem ônus para o CISNOP
7.6 - Sempre que realizado o Suporte de Garantia Técnica, deverão ser apresentados relatórios com
informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas no
equipamento.
7.7 - No decorrer da garantia, será de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e
guarda do equipamento, quando retirado para conserto em oficina especializada.
7.8 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto.
7.9 - Justificadamente, por motivo de força maior ou caso fortuito, A CONTRATADA não puder fornecer o
produto requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do presente instrumento.
7.10 - .Somente será cabida a substituição do produto cotado por de outra marca, se restar devidamente
comprovado que saiu fora de linha de produção ou o fornecedor teve encerrado suas atividades. Ficando
condicionada a comprovação de que o produto em substituição possui rendimento e qualidade igual ou
superior ao substituído e aceito pela Administração.
7.11 - Relativamente ao disposto no presente tópico, aplica-se, também, subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
7.12 - Se o prazo de entrega coincidir com decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter
público que impeça a concretização da entrega, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia
útil subseqüente.
CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE
8.1 - A CONTRATADA é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto deste Contrato e,
conseqüentemente, responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para
terceiros.
8.2 - A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial resultantes da correta execução do
contrato.
8.3 - A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposto na cláusula
quarta.
8.4 - A CONTRATADA atenderá, quando necessário, ao prazo de garantia ofertado na proposta comercial.
CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
9.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso
consentimento do CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
10.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais,
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato.
10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução
do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
10.3- O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
CONTRATADA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da
importância que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE. Não havendo pagamento pela empresa, o
valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
10.4 - A importância relativa às multas será descontada do pagamento, podendo, conforme o caso, ser
inscrita para constituir dívida ativa, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao procedimento executivo.
10.5 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 e seguinte, da Lei nº 8.666/93.
11.2 - A CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:
a) Quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;
b) Quando houver atraso na entrega dos produtos, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, pelo
prazo superior a 15 (quinze) dias.
11.3 - Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato e dos demais termos que o
integram, sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PROPOSTA DO VENCEDOR
12.1 - Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, os processos licitatório, Pregão
nº 028/15- Forma Eletrônica e seus anexos, aplicando-se no que couber a Lei nº8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 - O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TOLERÂNCIA
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14.1 - Se qualquer das partes Contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus
anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo
invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
16.2 - São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA e o edital do
Processo Licitatório Pregão nº 028/2015- Forma Eletrônica que o precedeu.
16.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência
de normas federais e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
16.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por
seus representantes legais, em 04 vias de igual teor e forma e rubricados para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo.
Cornélio Procópio, ____ de ________ de 2015.

CONS´SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORTE DO PARANÁ
Ernesto Alexandre Basso
Presidente

CONTRATADO
__________________________
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ANEXO 03
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1 - Para comprovação da habilitação jurídica:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de
seus atuais administradores;
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
1.1 -Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão
Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial,
devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a
composição acionária da empresa.
1.2 - Apresentar prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ-MF);
1.3 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006, (caso esteja enquadrada) deverá ser comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:
1.4 - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 9317/96:
a) Comprovante de opção pelo Simples, obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/Consultar
Opcao.aspx#
2 - Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação
de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da
proponente ou outra equivalente na forma da lei;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente
ou outra equivalente na forma da lei;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Municipais, expedida pela Unidade competente, do domicílio ou sede da proponente ou outra
equivalente na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
consistentes na apresentação de:
Certidão Negativa de Débitos - CND do INSS;
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.
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2.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.
2.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.1.1., implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº8.666/93, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
3 - Para comprovação da qualificação técnica:
3.1 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove ter fornecido satisfatoriamente o equipamento, objeto deste
Edital.
3.2 - Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou
do Município da sede da proponente;
3.3 - Comprovante de registro do produto na ANVISA, com número de registro do produto válido e sem
qualquer restrição - (Cópia da Publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto), conforme o
caso;
3.5 - Declaração de Garantia por período mínimo de 12 (doze) meses;
3.6 - Indicação e endereço da assistência técnica mais próxima da sede do CISNOP.
4 - Para comprovação da qualificação econômica - financeira:
4.1 - Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório
distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o
recebimento dos envelopes nºs 01 e 02.
5– Declarações, conforme modelos /sugestões nos ANEXOS 04 (p/ ME e EPP), 05, 06 e 07.
6 - Declaração contendo a qualificação e identificação do representante legal com poderes para assinar o
instrumento contratual, bem como o número do CPF, estado civil, endereço residencial completo, telefone
(fixo e móvel).
7 - Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando,
porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja
constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet,
ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.
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ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo). Declaro(amos) para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou(amos) sob o
regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que conhecemos os termos constantes do Edital
Pregão nº__/15 e de seu(s) Regulamento(s), bem como que temos todas as condições de cumprir às
exigências ali contidas, tanto no que concerne à apresentação de documentação para fins de habilitação e
ao pagamento de taxa à Bolsa Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos de tecnologia da
informação.
Data:

____________________________
Assinatura com firma reconhecida
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ANEXO 06
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa ___________ CNPJ nº ________,
que não foi considerada INIDÔNEA e não está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração
Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal, e que não possui em seu quadro de pessoal,
empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou
menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8666/93 e art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será
imediatamente comunicada, por escrito o Município de Cornélio Procópio.

LOCAL, DIA de MÊS de 2015.
……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………
Nome do representante legal da licitante
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ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do PREGÃO ELETRÔNICO Nº__/2015– Forma Eletrônica

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade de PREGÃO Nº ___/15 – FORMA ELETRÔNICA instaurado pelo Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Norte do Paraná - CISNOP, que:
• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
• Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
• Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função
de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO Nº __/15 - FORMA ELETRÔNICA realizado pela
Prefeitura do município de Cornélio Procópio.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em _____ de ____________ de 2015.

_______________________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO 08
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE
MERCADORIAS
(LICITANTE)

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Nome Resumido
Endereço:
Complemento
Bairro:
Cidade:
UF
CEP:
CNPJ/CPF:
Inscrição estadual:
RG
Telefone comercial:
Fax:
e-mail
Ramo de Atividade:
Representante legal:
Cargo:
Telefone:
Responsável pela utilização da Senha de acesso ao Sistema
Nome:
CPF:
Cargo:
Telefone:
Celular:
Fax:
E-mail:
Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua intenção em aderir ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, do qual declara ter
pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de todos os dispositivos constantes dos Editais de negócios dos quais venha a
participar, bem como cumpri-los;
ii. comprovação da regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação exigida nos Editais,
para fins de habilitação nas Licitações em que for vencedor;
iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. designar pessoa responsável para atuar perante o Sistema Eletrônico de Licitações; e
v.
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Licitante reconhece e concorda que: (em caso de licitante direto)
i.
a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao Sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos
decorrentes de seu uso indevido;
ii.
o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação
escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;
1.
iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros;
2.
v. o não-pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA; e
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3.
vi. a Bolsa Brasileira de Mercadorias está autorizada a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
Indicação de Corretora:
O Licitante outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
podendo a sociedade corretora, para tanto:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
não

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
apresentar lance de preço;
apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
solicitar informações via sistema eletrônico;
interpor recursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos;
solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
assinar documentos relativos às propostas;
emitir e firmar o fechamento da operação; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que
poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido por prazo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data:

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO 09
CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Cornélio Procópio-PR.
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO Nº __/15 – FORMA ELETRÔNICA - Carta-Proposta de Fornecimento.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos abaixo discriminados, conforme Anexo 01,
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO E TELEFONE:
E-MAIL:
AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA
2 - CONDIÇÕES GERAIS:
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
OBJETO - Deverá conter especificação completa do objeto, marcas e modelos.
PREÇO - (0,00) (readequado ao lance vencedor.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
ENTREGA: Conforme Cláusula Sétima da Minuta do Contrato.
3 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como
os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, etc.), cotados separados e incidentes sobre o
fornecimento.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: representante legal da empresa)
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ANEXO 10
MODELO DE FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
Número edital:
Órgão comprador:
Especificação do objeto, MARCA e MODELO:
Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias:
Preço unitário inicial para o lote: (em R$)
Prazo de Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses:
Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
e que a nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas sob o regime de tributação de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
*(somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) OU Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Data:
OBSERVAÇÕES:
POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.
2 – As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem fazer uso dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP no campo
“informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo identificar-se, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO.
2.1 – Caso a empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior,
interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da referida Lei.

