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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

       PROCESSO Nº 078/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018. 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, A RTIGOS DO 
MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPI TARES,CONFORME 
REPASSE DE RECURSOS E INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA 
EQUIPAMENRTOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO  PRIMÁRIA À SAÚDE - 
APSUS, E RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  DO PARANÁ ATRAVÉS 
DA RESULUÇÃO  SESA Nº 604/2015, PARA ATENDER A SECR ETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 
 
    DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Pr efeitura 
Municipal de Andirá – R, o edital de licitação acima citado, contendo 29 (vinte e nove) 
folhas incluindo esta, a ser realizado no dia 17 de  Abril de 2018, às 09h:00m, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Andirá, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, 
Jardim Vésper – Andirá – PR.  
 
Nome da Empresa: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                 Estado: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone:                            Fax: 

E-mail: 

 

 
Andirá, _____ de _______________ de 2018. 

 
 
 
 
 

 ______________________________________________________ 
Nome por extenso e carimbo da empresa 

 
 
 
 
 

OBS.: É obrigatório o envio do recibo que deverá se r encaminhado para o e-mail 
licitacao.pmandira@gmail.com  A não remessa desse recibo exime a Prefeitura Muni cipal de 
Andirá da comunicação direta de eventuais retificaç ões ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adi cionais.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 078/2018 
PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES:  das  09h:00m às 09h:00m  e CREDENCIAMENTO: 
das 09h:00m às 09h:00m do dia 17 de Abril de 2018 , no Departamento de Licitação, Secretária de 
Administração, situado na Mauro Cardoso de Oliveira, n° 190,  Andirá – PR, Cep: 86380-000 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  Às 09h:00m do dia 17 de Abril de 2018 , no Departamento de 
Licitação, Secretária de Administração, situado na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n°. 190,  Andirá – 
PR, Cep: 86380-000. 
 
O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ , Estado do Paraná, através da presente licitação, na modalidade Tomada de 
Preços , regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alteradas pela Lei Federal nº 8.883 de 
08 de junho de 1994, tem a finalidade de receber propostas para a contratação pelo menor preço  do 
objeto descrito neste Edital e seus Anexos.  
 
DO OBJETO 
 
1.1 Art. 1º - Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 
PERMANENTES, ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, IN FORMÁTICA E MÉDICO 
HOSPITARES,CONFORME REPASSE DE RECURSOS E INCENTIVO FINANCEIRO DE 
INVESTIMENTO PARA EQUIPAMENRTOS DO PROGRAMA DE QUAL IFICAÇÃO E ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS, E RESOLUÇÃO DA SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE DO 
PARANÁ ATRAVÉS DA RESULUÇÃO  SESA Nº 604/2015, PARA  ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme itens de descrição constante no Termo de Referência – ANEXO I que 
compõe o presente edital. 
 
1.1.1- Os produtos cotados 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. 
 
1.1.4 – A empresa vencedora para os EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO 
MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES deverão dar garantia mínima 
de 1 (um) ano. 
 
 
DA ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Art. 2º – O recurso financeiro é proveniente, dotações orçamentárias e repasse de Recursos e Incentivo 
Financeiro de Investimento para Transporte Sanitário do Programa de Qualificação e Atenção Primária à 
Saúde - APSUS, e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná nº 604/2015: 
 
 
06.002.10.301.0012.2034 (854) 4.4.90.52.00.00 fonte  de recurso 3500 
 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
Art. 3 º – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o atendimento para prazo de entrega  dos 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO MOB ILIÁRIO, ELETRONICOS, 
INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES  será de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário e 
devidamente justificado. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
 
Art. 4º  - Menor Preço 
 
DOS PARTICIPANTES 
 
Art. 5º - Poderão participar da presente licitação empresas devidamente cadastradas no Município de 
Andirá que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à 
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data do recebimento das propostas considerando dias úteis, observada a necessária qualificação (art. 
22, §2º da lei 8.666/93 e suas alterações). 
 
DA DOCUMENTAÇÃO 
 
• O envelope nº 1 – documentação deverá conter: 
 
a) Certificado de Cadastro desta Prefeitura Municipal de Andirá, em vigor, de acordo com a Lei 8.666/93. 
 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação de: 
 
• Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 
• Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União; 
• Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos; 
• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Tributos Municipais expedida pela Prefeitura do Município do domicílio ou sede do licitante relativa a 
tributos mobiliários; 
• Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS; 
• Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF; 
• Prova de regularidade para com regularidade Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhista 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 
 
c) Declaração de não existência de fato superveniente impeditivo da habilitação, bem como suspensão 
temporária de contratar com a administração pública. Essa declaração deverá vir assinada pelo 
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o (modelo no Anexo III); 
 
d) Declaração expressa de que se sujeita a todas as condições do presente edital; 
 
e) Declaração de que não emprega menores de 18 anos (modelo no Anexo II); 
 
f)Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Comarca, sede 
da empresa; 
 
g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos 
de eleição de seus atuais administradores e declaração de firma individual, quando for o caso; 
 
h) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
i) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
 

 
DA PROPOSTA 
 
Art. 6º  - A proposta comercial deverá ser entregue impressa, datada e assinada pelo representante 
legal, em papel com timbre do proponente, sem emendas, entrelinhas ou borrões, que possam prejudicar 
a sua inteligência e autenticidade, carimbo do CNPJ e Inscrição Estadual, e deverão constar os itens 
abaixo: 
 
• Carta-Proposta contendo:  
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� Preço, em moeda corrente nacional, grafados em algarismos e por extenso, já inclusos impostos, 
seguro, taxas e demais encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária e fiscal. Em caso de 
divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e, se houver divergência 
entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por 
extenso. 
 
� Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
� Condições de pagamento :  
 
- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias apos a entrega, observada sua aceitabilidade, 
através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do 
FGTS. 
 
– A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, 
obedecidas as exigências ali expressas. 
 
- Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Andirá – 
Estado do Paraná. 
 
 
O pagamento do produto será feito à vista emitidos pela Secretaria de Saúde, mediante apresentação 
nota fiscal devidamente atestadas pelo responsável, acompanhadas obrigatoriamente pelos 
comprovantes de quitação da contribuição para o INSS e recolhimento do FGTS; 
 
 
 
DO PREÇO 
 
 
Art. 7º  - O valor máximo estimado para esta Aquisição é R$ 0,00.  
  
 
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS COMERCIA IS 
 
 
Art. 8º  - Os documentos, e propostas referentes a esta licitação deverão ser entregues até dia e hora 
constantes no preâmbulo deste edital, em envelopes separados, devidamente lacrados. 
 
 
§ 1º - Após dia e hora estipulados no “caput” deste  artigo, nenhum outro documento será 
recebido, nem permitido quaisquer adendos, emendas ou acréscimos àqueles já entregues.  

 
 
§ 2º - Os envelopes deverão estar devidamente lacrados e identificados no seu exterior, com os 
seguintes dizeres: 
 
 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
ENVELOPE Nº  
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ABERTURA: Às 09h:00m in. do dia XX/XX/2018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMAN ENTES, ARTIGOS DO 
MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPI TARES,CONFORME REPASSE DE 
RECURSOS E INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA EQUIPAMENRTOS DO 
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  - APSUS, E RESOLUÇÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ ATRAVÉS DA RESULUÇÃO  SESA Nº 
604/2015, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE 

 
a) Envelope nº 01 - deverá conter o solicitado no Item VI deste Edital - DOCUMENTAÇÃO  
 
b) Envelope nº 02 - deverá conter o solicitado no Item VII deste Edital - PROPOSTA COMERCIAL 
 
§ 3º- Não serão aceitos documentos e propostas de forma diversa da exigida neste artigo, caso isso 
aconteça o proponente será inabilitado. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Art. 9º  - A abertura dos envelopes de nº-s 01 e 02 serão efetuadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, que se reunirá na Sala da Unidade Compras /Licitação, da Prefeitura Municipal de Andirá, à 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, no horário, data e local previstos no preâmbulo deste Edital. 

 
Art. 10º  - O proponente poderá se fazer representar por pessoa física ou jurídica legalmente constituída, 
mediante apresentação de procuração pública ou particular, com poderes específicos para praticar todos 
os atos inerentes ao processo licitatório. 
 
Art. 11  - A Comissão Permanente de Licitação abrirá a reunião recebendo os envelopes de nº-s 01 e 02, 
quando será verificado o cumprimento da exigência do Art. 8º deste Edital, relativamente a cada 
proponente. 
 
Art. 12-  Cumpridos os procedimentos do artigo anterior, serão abertos os envelopes de nº 1, para 
verificação do cumprimento das exigências do item VI deste Edital, relativamente a cada proponente, 
sendo que os documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelos licitantes presentes e 
pela Comissão. 
 
Art. 13  - Cumpridos os procedimentos do artigo anterior, serão declarados habilitados os proponentes 
cujos documentos atendam às exigências do item VI deste Edital e, inabilitados aqueles cujos 
documentos não atendam. 
 
§ 1º - Após encerrada a fase de habilitação, não cabe aos licitantes a desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente, submetido à apreciação e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
§ 2º - Os envelopes de nº 2 dos proponentes declarados inabilitados, deverão permanecer lacrados e de 
posse da Comissão Permanente de Licitação, até transcorrido o prazo de recurso e/ou do julgamento 
dos eventualmente interpostos. 
 
§ 3º - Em caso de desistência expressa de recurso, os envelopes de nº 2 dos proponentes inabilitados 
lhes serão devolvidos, na forma do Art. 43, inciso II da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Art. 14  - Cumpridos os procedimentos do artigo anterior, serão abertos os envelopes de nº 2 dos 
proponentes habilitados, para a verificação do cumprimento das exigências do Art. 6º deste Edital, 
relativamente a cada proponente, sendo que as propostas serão examinadas e rubricadas pelos 
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
Art. 15 - Cumpridos os procedimentos do artigo anterior, serão declaradas classificadas as propostas que 
atendam às exigências do Art. 6º deste Edital e desclassificadas aquelas que não atendam. 

 
XI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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Art. 16 -  A Comissão Permanente de Licitação analisará cada proposta e julgará vencedora aquela que 
cumprindo todas as exigências e especificações do presente edital e da legislação vigente, apresentar o 
menor preço , sendo classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 
 
§ 1º - Em caso de empate de propostas a decisão dar-se-á através de sorteio entre as empresas que 
incidirem o empate. 
 
§ 2º - Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, simples omissões ou 
irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal, etc.) da documentação, da proposta 
e de seus invólucros, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento da licitação e o 
entendimento da proposta, ficando a decisão a critério da Comissão Permanente de Licitação.  
  
Art. 17  – A Comissão Permanente de Licitação, por justas razões administrativas, financeiras e/ou 
legais, fica reservado o direito de: 
 
a) estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas, suspendendo em conseqüência a 
reunião; 
b) promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; 
c) rejeitar qualquer proposta, mediante parecer fundamentado. 
 
Art. 18 - O julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação será encaminhado ao Prefeito 
Municipal para adjudicação e posterior homologação. 
 
Art. 19  - Ao Prefeito Municipal, fica reservado o direito de revogar a presente licitação, por justas razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado. 
 
DOS RECURSOS 
 
Art. 20  - O(s) proponente(s) declarado(s) inabilitado(s) ou aquele(s) que tiver(em) sua(s) proposta(s) 
desclassificada(s) na forma deste edital, bem como o(s) proponente(s) vencido(s), poderá(ão) interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados sempre da data em que tiverem ciência da decisão 
recorrendo. 
 
§ 1º - O recurso deverá ser interposto, mediante petição legível, devidamente arrazoada subscrita pelo 
representante legal ou preposto da recorrente. 
 
§ 2º - O recurso deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura de Andirá endereçado ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
§ 3º - 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, bem como, os encaminhado via fax-símile ou por meio eletrônico via email. 
 
 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
Art. 21  – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário. 
 
DO CONTRATO 
 
Art. 22  - O licitante vencedor deverá assinar o Contrato em até 03 (três) dias úteis da data da 
convocação para o mister. 
 
§ 1º - O não comparecimento do adjudicatário para assinar o instrumento contratual, dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-o ao pagamento da multa 
de 10% (dez por cento) do valor contratual. 
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§ 2º - O contrato não poderá em hipótese alguma, a qualquer tempo de sua vigência, ser sublocado a 
terceiros, pelo contratado. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
Art. 23 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias apos a entrega, observada sua 
aceitabilidade, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e 
CRF do FGTS. 
 
- A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, 
obedecidas as exigências ali expressas. 
 
- Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Andirá – 
Estado do Paraná. 
 

REAJUSTE 
 
Art. 24- O preço proposto não será reajustado durante o período de contratação, salvo, se ocorrer 
alguma das hipóteses do disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
Art. 25 - A Prefeitura Município de Andirá, poderá revogar a licitação, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificá-la; 
devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e fundamentado, observando-se quanto ao 
dever de indenizar, o preceituado no artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Art 26 - Poderão ser aplicadas às fornecedoras quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88 
da Lei nº 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório.  
 
 
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
ART 27 – Os licitante devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguinte práticas: 
 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
 
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não – competitivos; 
 
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar de causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 
 
e) “Prática obstrutiva”:: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 
 
ART 28 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo. 
 
ART 29 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contratado vir a ser financiado, em parte 
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos,  contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato.  
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 30  - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 
Andirá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município 
de Andirá poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura; 
 
Art. 31  - 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; 
 
Art. 32  - É facultado a Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo; 
 
Art. 33  - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 
 
Art. 34 - 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;  
 
Art. 35 - As normas que disciplinam esta Tomada de Preços 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; 
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Art. 36  - 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.andira.pr.gov.br 
 
Art. 37 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Presidente da Comissão de Licitação; 
 
Art. 38  - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o de Andira-PR, considerado aquele a que está Presidente da Comissão de Licitação; 
 
Art. 39  – A Comissão Permanente de Licitação, atenderão aos interessados no horário de 09h00 às 
17h00horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Unidade Compras/Licitação, situado na Rua 
Mauro Cardoso de Oliveira, 190, centro- Andirá – PR, Cep: 86.380-000, ou pelo telefone: (41) 3538-
8100, para melhores esclarecimentos, 
 
Art. 40  - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

Art. 41  - 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. 

Art. 42  - Fazem parte integrante deste Edital: Anexo I – Termo de Referencia; Anexo II – Modelo de 
Declaração, Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e 
Anexo IV - Termo de Renúncia – Anexo V Minuta de Contrato. 

 
 

Andirá, 22 de Março de 2018. 
 
 
 
 
 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 
Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 10.700/2017  
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ANEXO  I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Item Descrição do equipamento Quant 
VR. 

UNIT 
 

VR. 
TOTAL 

1 
Esfignomanômetro 

anróide portátil 
obeso 

Manômetro ane róide - montado armação de 
material plástico, envolta por amortecedor 
emborrachado para maior resistência a quedas. 
Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, 
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar 
giro de 360° sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em 
nylon siliconizado de 1ª qualidade antialérgico, 
resistente extremidade flexível, impermeável. 
Fecho com 1 velcro resistente. Deverá conter a 
marca do fabricante, indicação do tamanho da 
circunferência do braço, , com o comprimento 
total de 68 centímetros, largura de 15 
centímetros, indicado para verificação adequada 
da pressão arterial em 1 adultos obesos e conter 
indicação do ponto correto de posicionamento 
sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve de 
mecanismos nas operações de retenção e 
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: 
adulto ambidestro, antialérgico, livre de látex: 
Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha 
especial de comprovada vedação e resistência, 
livre de látex. Deverá possuir identificação da 
marca e fabricante do produto na braçadeira e no 
manômetro. Embalagem - deverá ser embalado 
individualmente em bolsa plástica, courvim ou 
outro material resistente. Comprovar assistência 
técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de 
calibração de 05 anos comprovada através de 
carta do fornecedor. Os aparelhos quando 
entregues deverão vir companhados do laudo 
técnico do IPEM certificando sua aferição 
individualmente bem corno também o registro no 
Ministério da Saúde. 

10 
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2 
Esfignomanômetro 

anróide portátil 
pediátrico 

Manômetro aneróide - montado em armação de 
material plástico, envolta por amortecedor 
emborrachado para maior resistência a quedas. 
Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, 
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar 
giro de 360° sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em 
nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, 
resistente extremidade flexível, impermeável. 
Fecho com velcro resistente. Deverá conter a 
marca do fabricante, indicação do tamanho da 
circunferência do braço, com o comprimento 
total de 28,5 centímetros largura de 9 centímetros 
indicado para verificação adequada da pressão 
arterial em crianças e conter indicação do ponto 
correto de posicionamento soare a artéria. 
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas 
operações de retenção e esvaziamento do ar 
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro 
antialérgico livre de látex. Bolsa e pêra - 
confeccionadas em borracha especial de 
comprovada vedação e resistência, livre de látex. 
Deverá possuir identificação da marca e 
fabricante do produto na braçadeira e no 
manômetro. Embalagem - deverá ser embalado 
individualmente em bolsa plástica, courvim ou 
outro material resistente. Garantia mínima de 
calibração de 05 anos, comprovada através de 
carta do fornecedor. Os aparelhos quando 
entregues deverão vir acompanhados do laudo 
técnico do IPEM certificando sua aferição 
individualmente, e registro no MS/ANVISA, 
Comprovar assistência técnica no Estado do 
Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em 
português. 

10 

  

3 
Estadiômetro 

(Régua 
antropométrica) 

Equipamento portátil compacto para medição  de 
comprimento de indivíduos em posição 
horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, 
e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, 
resistente à abrasão, que não absorva a umidade 
e que possibilite a higienização sem 
deteriorização da escala de medição Escala 
numerada a cada centímetro, com faixa de 
indicação de 30 cm a 1m. Garantia de 1 (um) ano. 

10 

  

4 Foco auxiliar 

Luminaria flexivel com lâmpada, estrutura em 
tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de 
fixação, haste flexivel e cromada, pés em Ferro 
fundido, acabamento em pintura epoxi, altura 
aproximada de 1,10cm e maximo de 1,60cm. O fio 
de  alimentação eletrica deve ter no minimo 
1,30m. Acompanha lampada de 110 V. Garantia 
de 1(um) ano. Fabricado de acordo corn Padroes 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. 
Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

7 
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5 Kit inalação 
pediátrico 

Extensão com conector para ar comprimido com 
1,5 metro. Mascara infantil para nebulização em 
silicone flexível. Copo reservatório com 
capacidade de 10 ml. Extensão com conector 
para ar comprimido com 1,5 metro. 

15 

  

6 
Mesa auxiliar para 

material 
ginecolágico 

Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de 
acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm. 
pés providos de rodas giratórias de 3" de 
diâmetro com aro de rodas de polietileno, 
extremidades sem arestas. Fixação da prateleira 
seja por solda com acabamento liso. Medindo 
aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia 
de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 
Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

7 

  

7 Mesa de exame 
clínico 

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor 
branca (pintura epóxi ou eletrostática) leito 
acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª 
qualidade, revestido em courvin, na cor azul 
cabeceira reclinável manualmente através de 
cremalheira, pés com ponteira de borracha. 
Acompanha suporte para lençol de papel de 50 
mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de 
comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. 
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da 
ABNT Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

2 

  

8 

Mesa de exame 
ginecológico 

(cama para exame 
ginecológico tipo 

divã) 

Estrutura em madeira com espessura mínim a de 
15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido 
em laminado, decorativo, na cor bege. Deverá 
possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada 
lado, uma (1) porta central com uma prateleira 
interna. Os puxadores deverão ser metal e 
cromados. O revestimento interno do móvel 
deverá ser do mesmo material da parte externa. 
As gavetas deverão ser deslizantes através de 
corrediças telescópicas. As dobradiças deverão 
ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido 
em courvim marrom, sendo as partes anterior e 
posterior do leito ajustável através de 
cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas 
em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) 
posições. O móvel deverá vir acompanhado de 
um par de perneiras anatômicas, em poliuretano 
injetado, que permitam ajuste de altura e com 
mobilidade antero-posterior. A fixação desta 
haste deverá ser feita através de uma estrutura 
com no mínimo 14 X 5.5 cm. Deverá possuir 
gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox 
e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o 
mesmo tamanho da abertura feito no móvel para 
a mesma, não podendo ficar espaço para 
acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não 
poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao 
móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 
5%): Comprimento 1.85m; largura 0,64m; altura 
0,76m. Dimensões do estofamento (variação 
permitida 5%): Comprimento 1,85m: largura 
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e 

3 
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parte central 0,10m. O revestimento estofado 
deverá apresentar espuma com densidade 28 
revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do 
fabricante deverá vir gravada na maca ou em 
plaqueta metálica fixada de forma resistente na 
cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade. Normas da ABNT. 

9 
Negatoscópio 1 

corpo para fixação 
em parede 

Equipamento utilizado para visualização de 
radiografias. Negatoscópio de 01 corpo 
construído em aço inoxidável ou chapa de aço 
inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, 
com suporte para fixação em parede. O painel é 
de acrílico fosco, com presilhas para fixação do 
filme. A carcaça deverá ter aterramento. 
Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão 
de alimentação bivolt manual e freqüência de 
alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-
desliga para acionamento das lâmpadas. O 
equipamento deverá atender as normas da 
ANVISA principalmente a portaria 453/98. 
Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e 
Catálogo em português. Assistência Técnica do 
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá 
comprometer-se a realizar gratuitamente o 
translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

7 

  

10 Otoscópio 

Equipamento para exame visual do ouvido. 
Otoscópio em fibra óptica em material de alta 
resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento 
de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico 
com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-
3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta 
e baixa luminosidade e encaixe para visor 
sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. 
Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. 
Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. 
Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho 
médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir 
controle de intensidade de luz desejável. 
Alimentação por pilhas médias  
comuns. Acompanha estojo reforçado para 
acondicionamento e transporte contendo: 
Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) 
espéculos permanentes de plástico. Garantia de 
1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, 
Manual e Catálogo em português. Assistência 
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do 
Paraná, se não houver, a empresa vencedora 
deverá comprometer-se a realizar gratuitamente 
o translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica.  

10 

  

11 
Desfibrilador 

semiautomático - 
DEA 

Aparelho utilizado para interpretar 
automaticamente o traçado do ECG da vítima e 
Registro na semiautomático aplicar mediante 
acionamento manual, o choque para reversão de 
parada cardíaca nos casos de fibrilação ou 
taquicardia ventricular. Características Gerais: O 

6 
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equipamento será utilizado para interpretar 
automaticamente o traçado do ECG da vitima e 
aplicar mediante acionamento manual o choque 
para reversão de parada cardíaca nos casos de 
fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser 
composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do 
desfibrilador que deverá ser confeccionada em 
tecido resistente e possuir compartimento para 
assessorias, módulo compacto. 2 - Um aparelho 
com medidas máximas de 250X140X300mm, 
possuindo onda bifásica para choque, ajuste 
automático de impedância para o uso em adultos 
ou em crianças. O choque para adultos deverá 
ser no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque 
para crianças deverá ser no mínimo, de 50 
(cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria 
não recarregável de Litio de alta performance 
para no mínimo 50 choques ou 6 horas de 
monitorização. - O peso máximo do conjunto 
completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não 
poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá 
acompanhar três pares de eletrodos adesivos 
para adulto e um par de eletrodos adesivos para 
crianças, multifuncionais, descartáveis - Deverá 
possuir instruções de audio bem claras e icones 
visuais auto explicativos dos procedimentos de 
RCP. - Deverá permitir registro em memória de: 
ECG continuo, eventos críticos e procedimentos 
realizados. - Deverá possibilitar através de porta 
infravermelho ou USES própria conexão para o 
sistema operacional "Windows XP" ou superior 
para acesso dos cados da memória, permitindo a 
leitura posterior do traçado de ECG, 
procedimentos executados e demais dados 
disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido 
hardware e software necessários para esta 
transmissão. - Deverá realizar auto-teste 
periódico com avisos de bateria baixa e 
necessidade de manutenção. Deverá ter 
instrução de voz em português alto-falantes 
internos, sinais sonoros e botão de choque com 
indicador luminoso. Deverá apresentar no 
mínimo certificação — 1P-55 (resistência a pó e 
água) e ser resistente a queda. no mínimo de um 
metro de altura. - Deverá permitir atualizações 
dos protocolos (procedimentos); - Deverá 
possuir sistema automático de identificação dos 
eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - 
Deverá possuir tempo de carga para aplicação de 
choque de no máximo dez segundos para 
energia máxima com uma bateria/conjunto de 
pilhas novo totalmente carregada - Manual de 
operação em português. - Certificado de garantia 
do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o 
DEA e seus 
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12 
Aparelho para 
inalação – uso 

individual 

Aparelho que permita a inalação em qualquer 
posição - em pé, deitado ou em uso movimento - 
sem risco de derramar o medicamento. 
Silencioso, para utilização individual na 
administração de soro fisiológico ou 
medicamentos por inalação. Deve dispor de 
controle de Intensidade de névoa tipo deslizante 
e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - 
gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 
01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e 
conectares 105 cm comp. aprox. 02 máscaras: 
tampa do reservatório; boquilha para inalação 
oral; manual de instruções. Controle de 
Intensidade de Névoa - Potêncionamento 
deslizante. Dimensões aproximadas -10x 14x21 
cm Peso max. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados 
Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. 
Apresentar Registro no MS, assistência técnica 
local comprovada, Manual e Catálogo em 
português garantia mínima de 12 meses. 

10 

  

13 Oxímetro de pulso 
de mesa 

Com tela de cristal liquido e capas de ser 
utilizado em qualquer ambiente, com baterias 
regarregaveis que duram até 8h, tela com curva 
pletismográfica, sensor para utilização em 
pacientes adultos pediátricos e neonatais. Deve 
possuir gráfico de barras das ultimas  
24h, deve funcionar em 110/220V 
automaticamente. Bateria interna, recarregável 
com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg 
Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para 
cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 
01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura 
e alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis 
e automaticos para Sp02 e pulso, maximos e 
mínimos. Audio: Volume ajustavel 2 minutos de 
silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 
e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que 
algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-
250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm 
TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: 
FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% 
TEMPO DE 
MÉDIA: 8 segundos. AUDIO; os alarmes e pulso 
deverão possuir tonalidade variavel com a 
mudança no valor da saturação> TELA: Tipo 
monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 
32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva 
pletismográfica: cristal liquido. 

10 

  

14 Purificador de 
água 

Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto  ao 
ponto de água, serpentina de cobre externa, sem 
contato com a água, depósito de água de fácil 
assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil 
com tripla filtragem que elimine odores e sabores 
de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com 
saída de água na temperatura natural e na 
temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 
mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.  

10 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
CGC/MF - 76.235.761/0001-94  

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 
Fone/Fax: (0**43)3538-8100         e-mail www.andira.pr.gov.br 

 
 

15 Computadores 

Estação de trabalho intermediária 8.0 Gb RAM — 
HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de 
altura — sistema operacional MS Windows 8 6 

  

16 Impressoras Impressora monocromática laser / LED 30 
páginas por minuto (PPS) 10   

17 Kit saúde 
reprodutiva 

Cada kit contendo:  
 
- 1 álbum grande de planejamento familiar e 
reprodutivo contendo figuras coloridas  
sobre o aparelno reprodutor feminino, masculino, 
amamentação, métodos contraceptivos naturais, 
métodos de barreira, métodos químicos e 
métodos definitivos. Deve ser apresentado em 
capa dura e espiral tipo "wire-o" Deve conter 
páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, 
textos explicativos sobre o tema. Deverá 
acompanhar manual sobre orientação 
contraceptiva contemplando métodos de barreira 
(diafragma, DIU, preservativo masculino, 
preservativo feminino); métodos químicos 
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e 
contraceptivo de emergência) e métodos 
definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: 
Sacola para Transporte.  
- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de 
silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o 
ensino da colocação da camisinha feminina e 
masculina e demonstração da relação sexual. 
Para o auto-conhecimento, cuidado com a 
higiene pessoal e prevenção de DST's. 
Acondicionado em estojo especial. Medidas do 
Estojo: 18,5 CM x 12 cm Peso: 0,400 g (com pênis 
de 13,5 cm)  
-Modelo Pélvico de Acrílico —tridimensional, 
fabricado em acrílico com uma lâmina  
móvel que permite visualizar o endométrio e os 
órgãos que compõem o aparelho  
reprodutor feminino. Utilizado também para 
demonstração da colocação de diafragma,  
do DIU e da camisinha feminina. Acompanha 

3 
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manual  de Instrução acondicionado em  
caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 
22 cm Peso: 0,550 kg  
-Modelo Pélvico de Borracha —modelo pélvico 
do aparelho reprodutor feminino,  
tridimensional, em espuma de borracha para 
demonstração de colocação do diafragma,  
camisinha feminina e para ensinar a mulher a 
conhecer o seu próprio corpo através do  
toque no colo do útero e demonstrar a relação 
sexual. Medidas: 12,5 cm x 11.5 cm x 9.5  
cm Peso: 0.100 kg  
-Pênis de Borracha — modelos penianos com 
formato natural (c om bolsa escrotal),  
apresentados nas cores morena e negra com 
tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 
15 cm Peso: 0,300 kg.  
- Quadro Imantado com imagens na frente e 
verso do Aparelho Reprodutor Masculino e  
Feminino contendo 37 figuras imantadas para 
mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação,  
Métodos Contraceptivos e Definitivos, 
Reprodução e Gestação. Deve acompanhar 
suporte de madeira caderno sobre Orientação 
Contraceptiva, manual de instrução e sacola para 
transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 
kg  
- Quadro de métodos contraceptivos moldurado 
com contraceptivos contendo 1  
Diafragmam, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 
Feminino, 1  Anticoncepcional Oral e 1  
Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para 
compreensão e conhecimento destes  
métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 
caderno sobre Orientação Contraceptiva  
bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 
35 cm Peso: 1.700 k g  
- Sacola para transporte e acondicionamento dos 
materiais educativos, confeccionada  
em nylon com alça tiracolo e fechamento com 
ziper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm 
Peso: 0,400 kg 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ n.° ........................, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a) ........................., portador(a) do RG n.° ...................., e do  CPF/MF n.° 

......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de dezembro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

 

..................................................... 

Nome: 

RG: 

 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPED ITIVOS DE HABILITAÇÃO  

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) __________________________________________, CNPJ nº 

___________________,sediada (endereço completo) ________________________, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Local, data. 
 
 

Assinatura 
Nome 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RENÚNCIA - OPCIONAL 
 
 

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ 
 
 
 
REF.: Tomada de Preços nº...../18. 
 

 
 

O representante da empresa.................., Sr. .................., com plenos poderes para 

decidir sobre assuntos relativos ao Edital de Tomada de Preços nº__/2018, vem respeitosamente a 

Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a todos os meios 

cabíveis para a reargumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação da presente licitação. 

 

Andirá (PR),  ......... 

 

_________________ 

assinatura 

 

 
.OBS: OPCIONAL. Não é obrigatório a apresentação por  parte da empresa, 

podendo a licitante se manifestar no horário da ses são verbalmente.  
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 
CONTRATO DE  COMPRA Nº __/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  ---- 2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 – FORMA PRESENCIAL 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 
CONTRATADA: _______________________________________ __________(nome) 
 
 
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE ANDIRÁ , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

administrativa à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o nº 
76.235.761/0001-94, neste  ato representada pela Prefeita em Exercício IONE 
ELISABETH ALVES ABIB , brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 624.150.779-68, 
portadora da cédula de identidade RG nº 1799461 – SSP/PR, residente e domiciliada 
na Fazenda São João, Rodovia PR 517, Km 04, nesta cidade de Andirá-PR. 

 
CONTRATADO:  ________________________ (qualificação) 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS . 

 
1.1 – Constitui objeto deste instrumento a Contratação de empresa para executar serviços de 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, A RTIGOS DO MOBILIÁRIO, 
ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES,CONFOR ME REPASSE DE RECURSOS E 
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA EQUIPAMEN RTOS DO PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS, E RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ ATRAVÉS DA RESULUÇÃO  SES A Nº 604/2015, PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ., conforme itens de descrição de serviços constante no Termo 
de Referência – ANEXO I que compõe o presente edital. 
 
1.1.2- Os produtos cotados 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. 
 
1.1.3 – A empresa vencedora para os EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO 
MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES deverão dar garantia mínima 
de 1 (um) ano. 
 
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 total é de R$____(____) conforme 
descritos na proposta da contratada. 
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3.2 – O preço contratado compreende todos os custos necessários à aquisição dos produtos, inclusive 
os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, 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 preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se ocorrerem 
algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
 
4.1 – O pagamento será efetuado a vista para o Veículo apos a entrega, observada sua aceitabilidade, 
através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do 
FGTS. 
 
4.2 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, 
obedecidas as exigências ali expressas. 
 
4.3 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
4.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Andirá – 
Estado do Paraná. 
 
4.5 - 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. 
 
4.6 - O CONTRATANTE  poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 
devidas pela CONTRATADA  por força deste Contrato. 
 
4.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA  das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação/concordância da perfeita execução do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 – O recurso financeiro é proveniente, dotações orçamentárias e repasse de Recursos e Incentivo 
Financeiro de Investimento para Transporte Sanitário do Programa de Qualificação e Atenção Primária à 
Saúde - APSUS, e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná nº 604/2015: 
 
 
06.002.10.301.0012.2034 (854) 4.4.90.52.00.00 fonte  de recurso 3500 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  
 
6.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
do contrato, o qual poderá, a critério da Administração Superior, ser prorrogado uma única vez, mediante 
elaboração de termo aditivo. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
7.1 – Os EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO MOB ILIÁRIO, 
ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES , será supervisionado apenas pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seu preposto ou pessoa por ele devidamente 
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autorizada, em conformidade com a NAD – Nota de Autorização de Despesa, expedida pela Unidade 
Compras/Licitação. 
 
7.2 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o atendimento em até 15 (quinze dias)  para entrega 
dos EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO MOB ILIÁRIO, ELETRONICOS, 
INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES , não sendo aceito atraso superiores a 15 (quinze dias)  para 
entrega dos EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, ARTIGOS DO MOB ILIÁRIO, 
ELETRONICOS, INFORMÁTICA E MÉDICO HOSPITARES  para entrega, após recebimento da NAD – 
Nota de Autorização de Despesa. 
 
7.3 – O faturamento deverá ser emitido para PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - CNPJ Nº 
76.235.761/0001-94 - endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira,  190- Andirá – PR, Cep: 86.380-000 
 
 
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. 
 
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 CA SO 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: 

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 02 
(dois) anos; 
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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 - 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. 
 
10.4 - 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. 
 
10.5 - 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 do CONTRATANTE,  em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93. 
 

11.2 - O 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 realização dos serviços, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE , pelo 
prazo superior a 03 (Três) 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 PR OPOSTA DO VENCEDOR 
 
12.1 Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, o processo licitatório, Tomada 
de Preços nº 002/2018 - Forma Presencial e seus anexos, aplicando-se no que couber a Lei nº 8.666/93 
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-lhe supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  –  TOLERÂNCIA  
 
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 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
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16.1 – Os licitante devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguinte práticas: 
 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
 
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
 
c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não – competitivos; 
 
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar de causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 
 
e) “Prática obstrutiva”:: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 
 
16.2 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo. 
 
16.3 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contratado vir a ser financiado, em parte 
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos,  contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1 - 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. 
 
17.2 - São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA e o edital do 
Processo Licitatório Tomada de Preços nº 002/2018 – Forma Presencial que o precedeu. 
 
17.3 - 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. 
 
17.4 - Fica eleito o foro da Comarca de ANDIRÁ, 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 03 (Três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, 
na presença das testemunhas abaixo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
CGC/MF - 76.235.761/0001-94  

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 
Fone/Fax: (0**43)3538-8100         e-mail www.andira.pr.gov.br 

 
 
 
 

Andirá, ____ de ________ de 2018. 
 
 
 

Contratante  
Município de Andirá 

Contratado  
__________________________ 

 
 

Ione Elisabeth Alves Abib  
Prefeita 

               __________________________ 
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CERTIDÃO 
 
 
 

  Certifico para que surta os efeitos legais, que afixei nesta data, no quadro 
de aviso desta prefeitura, para conhecimento dos interessados, o aviso de Licitação na 
modalidade de Tomada de Preços n.º 002/2018 com data de abertura para o dia 17 de 
 Abril de 2018 às 09h:00m (nove horas) , à sala de Licitações do Compras, 
conforme dispõe o artigo 23,   inciso I, alínea b da Lei Federal n.º  8.666/93. 
 
  Os envelopes deverão ser entregues no setor de compras e licitação, até 
as 09h:00m  do mesmo dia. 
 
 
 
 
 
 
  Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 

Andirá, 22 de Março de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 10.700/2017 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMAN ENTES, 

ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, ELETRONICOS, INFORMÁTICA E M ÉDICO 

HOSPITARES,CONFORME REPASSE DE RECURSOS E INCENTIVO FINANCEIRO 

DE INVESTIMENTO PARA EQUIPAMENRTOS DO PROGRAMA DE 

QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS, E RESOLUÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ ATRAVÉS DA RESULUÇÃO  

SESA Nº 604/2015, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE . 

 

DATA DA ABERTURA: Andirá 17 de Abril de 2018  às 09 h:00m (nove) horas 

 

LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reuniões do Departame nto de Licitação, 

Secretária de Administração, situado na Rua Mauro C ardoso de Oliveira, nº 190, 

Andirá – PR.  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de 

Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 

190, Andirá – PR. A Tomada de Preços poderá ser ret irado diretamente na Divisão 

de Licitações da Prefeitura Municipal. 

 

Andirá, 22 de Março de 2018 

 

 

 TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 10.700/2017  


