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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

       PROCESSO Nº 074/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019. 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RECURSO DO PROG RAMA DE 

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – APSUS, NA MODALI DADE FUNDO A FUNDO, 

RESOLUÇÃO SESA Nº 276/2017 – ANEXO I - SECRETARIA D O ESTADO DA SAÚDE – 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE A TERMO DE REFE RÊNCIA – 

EQUIPAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER À SECRE TARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

    DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Pr efeitura 

Municipal de Andirá – PR, o edital de licitação acima citado, contendo 31  (trinta e uma) 

folhas incluindo esta, a ser realizado no dia 12 de  abril de 2019, 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 2019. 

 

 

 ______________________________________________________ 

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 005/2019 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 074/2019 

PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES:  das  08h:00m às 08h:30m  e CREDENCIAMENTO: 

das 08h:50m às 08h:59m do dia 12 de abril de 2019 , 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 12 de abril de 2019 , 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, por 

item,  do objeto descrito neste Edital e seus Anexos.  

 

DO OBJETO 

 

1.1 Art. 1º - Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME 

RECURSO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA – APSUS, NA 

MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 276/201 7 – ANEXO I - SECRETARIA DO 

ESTADO DA SAÚDE – SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚ DE A TERMO DE REFERÊNCIA – 

EQUIPAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER À SECRE TARIA 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 01 (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 (866) 4.4.90.52.00.00 Fonte  de recurso 3500 
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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 ou em outras entidades (Municípios) que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas considerando dias úteis, 

observada a necessária qualificação (art. 22, §2º da lei 8.666/93 e suas alterações). 

 

5.1. - Não poderão participar deste pregão: 

 

5.1.1 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na 

penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da 

Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

 

5.1.2 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5.1.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

5.1.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

5.1.5 - Servidor ou dirigente deste Município de Andirá – Paraná 

 

5.1.6 – Pessoa Jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em Lei 

Federal, não poderá contratar com o poder público Municipal. 

 

5.1.7 - Servidor ou dirigente deste Município de Andirá, estendendo-se a proibição a pessoa jurídica de 

direito privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge, companheiro, parente em 
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linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade 

licitante, para fins de conhecimento e cumprimento, conforme Acórdão nº 2745/2010 do Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, abrangendo também os parentes em 3° grau, como pacificado 

pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante n° 13, conforme apontamento no APA 

8.280 – TCE-PR. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 

• O envelope nº 1 – documentação deverá conter: 

 

a) Certificado de Cadastro desta Prefeitura Municipal de Andirá ou em outras entidades (Municípios), 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; 



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 

 
 
 

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:  

 

� 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 às exigências ali expressas. 
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- 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$ 56.341,43 (Cinquenta e seis mil, trezentos e 

quarenta um reais e quarenta três centavos).  

 

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 005/2019 

ENVELOPE Nº  

ABERTURA: Às 09h:00min do dia 12/04/2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RECURSO  DO PROGRAMA DE 

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – APSUS, NA MODALI DADE FUNDO A FUNDO, 

RESOLUÇÃO SESA Nº 276/2017 – ANEXO I - SECRETARIA D O ESTADO DA SAÚDE – 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE A TERMO DE REFE RÊNCIA – EQUIPAMENTOS 

UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE . 
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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. 
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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 

 

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 
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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 e poderá ser encaminhado via correio eletrônico        

e-mail.. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 
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- 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 licitantes 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 seguintes 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 
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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; 

 

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 Andirá - 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, nº 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 
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subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 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, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI 

Presidente Comissão Permanente de Licitação - Prego eiro 

Portaria nº 12.426/2019 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 BR 0437885 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 

CAPACIDADE DE 60 LITROS: CONTROLE TOTALMENTE 

AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE 

MICROCONTROLADOR. SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 

134 ºC. CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 

45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO 

PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM 

FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 

INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENÓIDE: EM LATÃO FORJADO, 

TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: ABNT 

CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO 

INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA 

REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO 

CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE 

ENERGIA  DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO 

AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA 

INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, 

ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. 

BANDEJA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 

TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA 

CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO 

INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 (TRÊS) 

ANOS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE 

SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA 

DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA 

ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E 

DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO EM 

ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E 

SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER 

BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE 

SER NÍQUEL-CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO 

INOXIDÁVEL. GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO 

INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E 

INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA 

VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE 

ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. 

UNID 2,0000   
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SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR 

AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 

3º C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO 

E ELÉTRICO EM SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE 

ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE 

SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DE RESISTÊNCIAS E 

DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. 

CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, 

ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS 

MÁXIMAS: 44 X 56 X 78 CM. DIMENSÕES INTERNAS 

MÍNIMAS: 30 X 60: CM. QUALIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 

02 POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. 

GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES PARA PEÇAS E 

SERVIÇOS. ABNT 

2 BR 0433842 - DECTETOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL: 

DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, MODELO 

PORTÁTIL, ALIMETNADO POR BATERIA 9 V, QUE PERMITA 

GUARDA DO CRISTAL. DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM 

ESTOJO DE COURO E QUE PERMITA FACILIDADE DE 

TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 54 X 8 X 18 CM. ESTAS 

MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE = 10 %. 

DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE 

FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MINIMA 

DE 01 ANO. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM 

PORTGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. COMPROVAR 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. 

REGISTRO MS/ANVISA. 

UNID 6,0000   

3 BR 0432681 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTOS: 

MANÔMETRO ANERÓIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE 

MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA DO AMORTECEDOR 

EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA EM QUEDAS. 

DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM 

FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. 

POSSIBILITAR GIRO DE 360º 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 CIRCUNSFERÊNCIA DO 

BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 

CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, 

INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO 

UNID 6,0000   
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ARTERIAL EM ADULTOS 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 LATEX; BOLSAS E PÊRA - 

CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE 

COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE 

LATEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFAÇÃO 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 5 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 TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. 

APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL DE PORTUGUÊS. 

REGISTRO NO IPEM E ANVISA. 

4 BR 0410760 - CARRINHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - 

ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL; GAVETAS: 04 

GAVETAS, SENDO A 1º COM DIVISÃO; SUPORTE PARA 

MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E 

CILINDRO DE 02, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS 

COM LACRE. 

UNID 7,0000   

5 BPPMA - PINÇA POZZI (MEDINDO DE 24 CM) - PINÇA POZZI 

INOX, MEDINDO DE 24 CM COMPRIMENTO. 10 ANOS DE 

GARANTIA; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 

INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT 

UNID 4,0000   

6 BPPMA - BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/PEDAL 

CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS: TOTALMENTE 

CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR 

PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. 

GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ABNT 

UNID 8,0000   

7 BPPMA - APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO 

PORTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT 

REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V 12.000 BTUS INSTALADO 

E NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA. 

UNID 4,0000   

8 BPPMA - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE: 

APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT PISO 

TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 

UNID 3,0000   
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220 V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410º (SISTEMA 

INVERTER) COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E 

DRENOS. 

9 PBPMA - APARELHO DE AR CONDICIONADO GRANDE 

PORTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT 

PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 36.000 BUTS, 

QUENTE/FRIO 220 VM COM FLUIDO REFRIGERANTE R 410º 

(SISTEMA INVERTER) COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO 

E DRENOS. 

UNID 1,0000   

10 BPPMA - GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM 

REGISTRO NA ANVISA: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE 

FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, 

DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA 

CIENTIFICA DE VACINAS, CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO DE 280 LITROS (ÚTEIS), 

REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, 

REGISTRO NA ANVISA, CÂMARA INTERNA EM AÇO 

INOXIDÁVEL, COM QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM 

AÇO INOXIDÁVEL, COM SISTEMAS DE CONTRA PORTAS, 

ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE CINCO CM NAS 

PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, 

PORTA DE ACESSO VERTICAL COM VISOR DE VIDRO 

TRIPLO COM SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO, EQUIPADO 

COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO 

AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSAMENTO, 

PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR 

DE FÁCIL ACESSO, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL 

MICRO PROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2º C A 8º C, 

TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4º C 

POR SOLUÇÃO, SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA 

E MÍNIMA TEMPERATURA, COMANDO DIGITAL MICRO 

PROCESSO COM TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E 

MÍNIMA DE PAINEL, SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME 

SONORO, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM 

BATERIA RECARREGÁVEL. CHAVE GERAL DE ENERGIA, 

LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO 

EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA DE 50 

SEGUNDOS E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM 110 V, 

50 / 60 HZ, POTÊNCIA DE 400 REGISTRO. ANVISA. WATTS, 

CONSUMO 148 KW/HM, COM MANUAL  DO PROPRIETÁRIO 

EM PORTUGUÊS. DISCADOR TELEFÔNICO PARA ATÉ TRÊS 

NÚMEROS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO QUE 

MANTENHA A TEMPERATURA IDEAL DO EQUIPAMENTO 

POR 24 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA 

UNID 1,0000   
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CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 24 MESES. 

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. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa __________________________ inscrita no CNPJ nº 

_______________________, 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, XX de XXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

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 005/2019 

 

 

O representante da empresa _________________________, Sr. 

______________________, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital de 

Tomada de Preços nº 005/2019, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, Renunciar expressamente ao 

seu direito em interpor recurso e a todos os meios cabíveis para a regulamentação 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 ------/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – 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, CONFORME RECURSO DO PROG RAMA DE QUALIFICAÇÃO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA – APSUS, NA MODALIDADE FUNDO A FUN DO, RESOLUÇÃO SESA Nº 

276/2017 – ANEXO I - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO 

À SAÚDE A TERMO DE REFERÊNCIA – EQUIPAMENTOS UNIDAD E DE SAÚDE, PARA ATENDER À 

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 01 (um) ano. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 



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 

 
 
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. 

 

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. 
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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 (866) 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  serão supervisionados apenas pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seu preposto ou pessoa por ele devidamente 

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 
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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 civis e criminais: 

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; 



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 

 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 

(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 - 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 005/2019 - Forma Presencial e seus anexos, aplicando-se no que couber a Lei nº 8.666/93 

e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
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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  

 

16.1 – Os licitantes 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 seguintes 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 
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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 005/2019 – 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. 
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Andirá, ____ de ________ de 2019. 

 

 

 

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 005/2019 com data de abertura para o dia 12 de 

Abril de 2019 às 09h:00m (Nove) , 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 08h:30m  do mesmo dia. 

 

  Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Andirá, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI 

Presidente Comissão Permanente de Licitação - Prego eiro 

Portaria nº 12.426/2019 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RECURSO  DO 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – APSU S, NA 

MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 276/201 7 – ANEXO I - 

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – SUPERINTENDÊNCIA DE  ATENÇÃO À 

SAÚDE A TERMO DE REFERÊNCIA – EQUIPAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE, 

PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .. 

 

DATA DA ABERTURA: Andirá 12 de Abril de 2019 às 09h :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, 25 de março de 2019 

 

 

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI 

Presidente Comissão Permanente de Licitação - Prego eiro 

Portaria nº 12.426/2019 

 

 


