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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 170919PP00063

ÔRGAO realizador do CERTAME;
Prefeitura Municipal de Belém
Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB
CEP: 58255-000

OBJETO:

Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n®
11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher, neste município

ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PREGOEIRO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME

PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PARECER JURÍDICO - APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PUBLICIDADE DO CERTAME - DIVULGAÇÃO

COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS

CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES - REPRESENTANTES

PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

ATA E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS

PARECER JURÍDICO - ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO

ATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONTRATO CORRESPONDENTE

PUBLICAÇÕES
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE SAÚDE

Belém - PB, 12 de Setembro de 2017.

Senhora Prefeita,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinada a;

Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas
de n° 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para
o Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste município.

Justificativa para a necessidade da solicitação;

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da
devida efetivação de compra para suprir demanda especifica - Aquisições de Equipamentos eletro e
eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n® 11429.813000/1120-01 e
11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde
da Mulher, neste município -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotação apropriada no orçamento vigente para a execução do
objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao setor contábil. Certos de contarmos com imediata
aprovação desta solicitação, indispensável à continuidade dos trabalhos desenvolvidos, ficamos a
inteira disposição para maiores esclarecimentos que forem julgados necessários.

Atenciosamente,

LUZIA CAVALCANTE MACEDO DLIVEÍRA
Secretária



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente contratação; Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos médico
hospitalares referentes as Propostas de n» 11429.813000/1120-01 e 11429 813000/1120-01
respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher neste
município. '

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela
necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisições de
Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n®
11429^813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro
de Referencia de Saúde da Mulher, neste município -, considerada oportuna e imprescindível, bem
corno relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximizaçâo dos recursos em
relaçao aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO
1

DISCRIMINAÇÃO
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de 10

UNIDADEQUANTIDADE
Und 8

.000 a 12.000 BTUS - com
controle remoto, 220V com consumo máximo de 1050W, temperatura
mínima 18 graus; com as funções Sleep e Swing, com classificação de
consumo A.

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - Especificação
técnica: Com Bandeja Removível; Termostato Regulável; Voltagem de
220V; Vazão aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo: Coluna;
Quantidade de Torneiras: 2 Temperatura da Água: 2
GELADEIRA/REFRIGERADOR DOMÉSTICO com capacidade 280
litros; congelador com porta e sistema frost free.
ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreções com carrinho capacidade até
3 litros, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico
mínimo 2,5 litros autoclavável graduado em alto relevo, com suporte
duplo suspenso, potência motor mínimo 1/4 HP, características
adicionais baixo ruído, motor com proteção, micro filtro, tampão do
frasco em silicone, freqüência 50/60 Hz, volume de ar fluxo mínimo de
O a 20 Ipm, tensão 220 V, acessórios vacuômetro (mínimo :0 a 22
polHg/560 mmHg, teclado membrana, alarmes, frasco extra, outros
componentes 10 circuitos completos para aspiração. Deve ser
montado sobre pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio.

Und

Und

Und



10

11

mínimo de 300 Watts para corte puro. forçado e pulsado, mínimo de
03 níveis de blends em dois modos (normal e forçado): pelo menos 04
modos de coagulação com no mínimo 120 W
CILINDRO de oxigênio portátil - Cilindro de oxigênio medicinal de alta
pressão em aço na cor verde-emblema sem costura, com capacidade
de 3 litros (0,45 m3), com diâmetro de 114 mm, altura de 395 mm.
ESFIGMOMANOMETRO adulto aneróide - Manômetro aneróide pré-
calibrado, com selo do Inmetro, com visor graduado de O a 300
mmHg, preciso e de fácil leitura. Esfigmomanômetro aneróide,
braçadeiras confeccionadas em náilon resistente e lavável corri
costura dupla e fecho em metal, pera, manguito e tubo espiralado
flexível livres de látex. Livre de mercúrio. Manômetro grande com 130
rnm de diâmetro, mostrador com numeração e ponteiro em preto e de
fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro nâo inferior
á 90 , escala^ de O á 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para
precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço
com pintura epóxi e rodízios. Devem acompanhar: 02 peras com
valvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto
e 01 tamanho adolescente. Certificado de calibraçâo expedido oela
RBC/INMETRO deverá acompanhar o produto.
ESTETOSCÓPIO uso adulto - biauricular, em aço inoxidável haste
flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com
diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta
cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente
e um máximo de sons de alta e baixa freqüência próprios do paciente
adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em
plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem
acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente
resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de
olivas extra. E exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC
185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com
tradução do texto para a língua portuguesa com informações que
permitam identificar as caracteristicas técnicas do produto ofertado.
SUF*ORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em tubos de aço
inoxidável AISI 304 redondos, com 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm
de espessura. Solda TIG ou similar, sem rebarbas; Dimensões:
diâmetro de 50 cm e altura de 90 cm. Devem acompanhar: 2 sacos de
lona resistente na cor marfim, com tamanho compatível com o
suporte. Suporte em inox AISI 304, com saco formato circular, pés
com rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro no Ministério da
Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme
RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar
a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado
EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com alta resolução para exames
de rotina, magnificações, marcação cirúrgica e biópsias, deve ter
exposímetro microprocessado completo com otimização / controle via
software; COMANDO / GERADOR deve ter potência nominal de no
mínimo 3,5 kW; e faixa de kV minima de: 20 a 35 kV, com
sensibilidade de 1 kV; Ajuste programável até 600 mAs com proteção
de sobrecarga no tubo; deve ter seletor de focos com proteção
integrada digital; Temporizador microprocessado programável até 200
posições; Indicador em display digital de kV, mA, tempo e mAs;
Sistema de controle e proteção de rotação do ânodo giratório;

Und

Und

Und

Und
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Robustez adequada para uso profissional hospitalar, deve permitir
visualização e ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo
curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para fácil locomoção do
aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material plástico
resistente, Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP, Permitir
uso contínuo/intermitente com indicação no painel de controle, quando
em uso intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve
acompanhar pedal; Funcionamento através de diafragma, sem
superfícies de fricção, isento de óleo; deve ter ruído máximo de 60
dBA, deve ter micro filtro na saída de ar até 0,5 mícron, para evitar a
difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, deve ter
filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do compressor; deve
possuir vacuòmetro e registro de agulha de passo fino, de alta
resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21
pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para funcionamento,
modo de operação, som inibido e espera para rearme; deve ter
suporte para duas cânulas (acompanha cânulas); deve ter dois frascos
coletores com capacidade 2.500 ml cada um, devendo ser em plástico
de alta resistência a impactos e autoclavável. com graduação em alto-
relevo; Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada
em silic

ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE
MESA até 75 litros. Com as seguintes características minimas ou
superiores: capacidade de ao menos 54 litros; elétrico, temperatura de
esterilização regulável de 120 a 134'C; tempo de esterilização
regulável até 60 minutos e tempo de secagem ajustável até 45
minutos com comando microprocessado; câmara interna retangular
em aço inox com medidas internas aproximadas de (30 x 30 x 60)cm;
2.400 watts; porta em aço inox AISI 304 maciça e abaulada
internamente com fechamento via braço concentrico movimentada
através de volante central; voltagem de 220 volts.
BISTURI MICROPROCESSADO tipo I - Bisturi eletrônico
multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico,
inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com
refrigeração por convecção (sem uso de ventiladores ou coolers);
Indicação digital da potência em Watts, através de displays
independentes para todos os modos de operação; ajuste digital de
potência com precisão de 01 Watt para todos os modos de operação,
através de teclas blindadas tipo up/down no painel e através da caneta
de comando manual; sistema de monitoração da resistência/contato
da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade
do contato através de display gráfico localizado no painel frontal e
seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa
conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Permitir o
acionamento das funções eletro cirúrgicas monopolares através de
dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas
de comando manual. Permitir ainda, a operação do modo bipolar
através de pedal independente e de forma automática sem a
necessidade de acionar qualquer tecla no painel do equipamento
(independente da nomenclatura de cada fabricante). Permitir a
memorização automática (não volátil - mantida mesmo após desligar o
aparelho) de um conjunto de valores de potências programadas pelo
usuário; Possuir corte pulsado para intervenções endoscópicas que
requeiram alternadamente o corte e a coagulação. Possuir sistema
que controle a potência no início do corte de acordo com a resistência
do tecido. Permitir modo de selagem de vasos, através de instrumento
multifuncional que opere em 4 funções (apreensão, dissecção,
coagulação e corte energizado) e tecidos vascularizados e com vasos
de até 7 mm. Potências desejáveis para cada modo de operação:

Und

Und
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Frenagem do anodo do tubo após exposição de Raios-X; Bloqueio
eletrônico para proteção integrada de kV e mAs contra sobrecargas no
tubo de raios-X; Proteção térmica do tubo, proteção contra falta de
filamento: Circuito em dois estágios para emissão de raios-X; Biombo
de proteção para o operador; EXPOSÍMETRO: Deve ter controle
automático de exposição por sistema microprocessado, com quatro
campos de aquisição, seleção para, no mínimo, três combinações -
écran/filme, seleção de densidade em pelo menos cinco níveis,
detectores em estado sóíido com posicionamento de profundidade;
DIMENSÕES APROXIMADAS; Coluna; Altura: 2.100 mm (máx), 550
mm (min) - Largura: 650 mm - Profundidade; 1.250 mm. BRAÇO
ARTICULADO; Deverá permitir radiografia do paciente em pé, sentado
ou em maca; Deve ter movimentos motorizados com deslocamento

vertical de no mínimo 700 mm; rotação do tubo mínima de +180® / -
160° e movimento angular de inclinação de pelo menos (+10o / -10o);
Distância foco / filme de 65 cm ou melhor. Compressão motorizada
com seleção digital; sensor automático (célula de carga) de parada;
variação de 11 a 18 Kg, com indicação digital; e opção de
descompressão automática após o término da emissão de raios-X
Deve ter Bucky recipromático 18X24 ou 24x30 e grade antidifusora da
fibra de carbono TUBO: Deve ter tubo metálico com ânodo giratório de
molibdénio; com du

12 SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL com plataforma Und
totalmente digital com sistema operacional Windows de alta resolução.
Deve possuir doppier colorido devendo integrar as mais recentes
tecnologias de processamento de imagem e design ergonômico, deve
oferecer apíicações clínicas versáteis incluindo pacote cardíaco com
Doppier contínuo e recursos de 3D (tempo real)/4D; Deve ter monitor
de LCD, tela plana, colorido, de alta resolução com no mínimo 19";
APLICAÇÕES; Abdominal, Ginecologia, Obstetricia, Urologia, Partes
Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos,
tendões). Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano,
Transfontanela, Anestesia (bloqueios periféricos),
Cerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 3D / 4D, Medicina Esportiva,
Emergência, Vascular; Periférico, superficial, entre outros; Deve
atender a todos os tipos de paciente: Adulto. Pediátrico e Neonatal.
CARACTERÍSTICAS: Deve permitir ajuste automático da linha de
base, escala de velocidade com angulação da linha de aquisição e
ângulo de correlação, deve ter alta definição de imagem com 256
niveis de cinza para o modo B (2D), angulação da imagem (Steer) do
transdutor linear nos modos B e Color, gravação de cine para revisão
de imagens nos modos B (2D). M. Doppier Color, Doppier Espectral
(Pulsado-PW e Contínuo-CW); colorização ajustável (Colorize) em
todos os modos de imagem B, M,Doppier Espectral (Pulsado-PW e
Contínuo-CW); comparação em tempo real da mesma Imagem em
modo 2D e color; Deve ter braço articulado com ajuste de altura e
rotação, o monitor com ajuste de rotação e inclinação independente do
braço articulado para melhor ergonomia, deve ter controles para ajuste
de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede,
posição do foco. velocidade de varredura, correção de ângulo, mapas
de cor, mapas de velocidade simétrica, linha de base. volume de
amostra, volume do som. modos duplex e triplex. inversão e reversão
de imagem nos modos B, Doppier Espectral e Colorido.

13 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto, com as seguintes Und
características; digital, eletrônica, com escala antropométrica;
capacidade de carga de até 200 Kg; graduação/fração de lOOg;
antropômetro com régua em aluminio; plataforma com borracha
antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; voltagem
110/220V; dimensões da plataforma com variação aceitável de +/-5%:



(380 X 330) mm. Garantia mínima de 01 (um) ano. OBS: O
equipamento deverá está de acordo com as Normas Técnicas da
ABNT e vir calibrada de fábrica, com seio e lacre do INMETRO.

14 DETECTOR DIGITAL para Mamógrafo: Detector Digital do tipo Flat Und
Panei (FPD). O equipamento deverá ser automático (110V/220V) e
que trabalhar nas freqüências de õOhz ou 60hz. Dimensões máximas
de de 268 x 195 x 15 mm e obrigatoriedade de ser compatível com o
sistema bucky atual, sem a necessidade de alteração e modificação
do Mamógrafo já existente. Área ativa de mínima de 23 x 17 cm para
aquisição de imagens. Peso de máximo de 0,95 kg. Sem a
necessidade de remoção do bucky para visualização da imagem
adquirida. Resolução de imagem mínima de 2600 x 2600 pixels
(6,76Mpixels). Tamanho do pixel de máximo de 80pm. Conversor A/D
de no mínimo 16 bits. Funcionamento sem a necessidade de baterias.
Tempo de pré-visualização da imagem adquirida de aproximadamente
2 segundos. Tempo máxima para exibição da imagem pós-processada
após liberar o botão de disparo de no máximo lOsegundos. O detector
deve possuir autodetecção de Radiação. Estação de Trabalho:
Estação de Trabalho com processador core i5 ou superior. Disco
rígido de no mínimo 1TERA. Memória RAM a partir de 4GB. Sistema
Operacional Windows Professional licenciado, Windows 7 ou superior.
Monitor LED de no mínimo 19" ou superior. Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo dedicada de no mínimo 1GB
dedicada. Nobreak Bivolt automático (110V/220V) e potência de no
minimo 600VA. Software de Aquisição de Imagens Digitais: Software
totalmente em Português (BR). Software compatível com monitores
Touch Screen. Necessidade de login (Usuário e Senha) para acesso
ao software. O sistema deverá indicar na tela inicial o status de
conexão com PACS, Servidor de Workiíst e Impressora DICOM. O
sistema deverá possibilitar de inserção de dados dos pacientes de
forma manual, via Servidor de Workiist e importação de arquivos do
Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um paciente na Lista de
Trabalho através do número de identificação (ID), Nome e período de
datas (de e até), no mínimo. O sistema deverá permitir inversão das
cores

15 Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco cirúrgico de emergência com CX
comutação automática para 110 ou 220V, através de fonte de
tamanho reduzido com iluminação por sistema de LED's totalizando
36 unidades de LED's. A quantidade de unidades de LEDs é de 36 no
mínimo. Possuir 01 cúpula. Ser composto por pedestal e base

^  construídos em aço SAE 1020, com pintura antiferruginosa, sendo
fornecido pronto para ser ligado a tomada ou no nobreak. Deverá
possuir bateria recarregável incorporada ao equipamento. Cúpula
fabricada em alumínio, possuindo sistema de molas, podendo ser
manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte externa do
aparato. Possuir sistema de freio, deverá reduzir ao máximo a
incidência de sombras na região do foco. Base (pedestal) e estrutura
em aço SAE 1020 móvel com rodízios e com pintura antiferruginosa,
estrutura com chave liga/desliga. Filtros de absorção de calor, fonte
elétricas deverão ser parte integrante do equipamento. Deve possuir
manopla esterilizável, de fácil encaixe e limpeza, sendo fornecido no
equipamento 2 conjuntos de manoplas fabricado em polímero flexível
e esterilizável. Possuir controle eletrônico de temperatura da cor
variando num intervalo mínimo de 3.200 a 5.000 K, com tempo de vida
útil dos LED's de aproximadamente 50.000 horas. Possuir sistema de
controle de intensidade luminosa, através dos comandos do aparelho,
com variação de no mínimo 25 a 100% da potência total. Possuir
sistema de controle de área do campo de luminosidade. Deverá
fornecer uma zona de foco abrangente, permitindo facilmente
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20

regulagem e um excelente campo de trabalho. Iluminância mínima-
120.000 lux.

Escada de 2 degraus inox - construída em tubos de aço inoxidável Und
AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de
espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha,
estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura
Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de
comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm,
com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido
por cantoneiras de aço inoxidável {AISI 304) em toda volta, sem
arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do equipamento. Laudo ou comprovante da
liga AISI do aço inoxidável;
Suporte de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna Und
em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro;
Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste erri
tubo de aço inoxidável (AISI 304) de % polegadas de diâmetro com 04
(quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço
inoxidável (AISI 304), apoiado em 5 rodas de 2 polegadas; Dimensões
aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m: É exigido:
Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo
junto a ANVISA. conforme ROO 185/2001 e 260/2002. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e
parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar as características técnicas do
produto ofertado.

Carro de curativo - tampo e prateleira em aço inoxidável AISI 304, com Und
extremidades sem arestas, gradil em aço inoxidável em toda volta,
provido de balde e bacia, aço inoxidável de 01 polegada de diâmetro!
fixação do tampo e da prateleira em aço por meio de parafuso sobre
arruelas de pressão em aço inoxidável; rodízios giratórios de 4
polegadas, revestidos de borracha, sendo 02 com travas; dimensões
(0,45 X 0,75 X 0.85)m, todos os acessórios necessários para o
completo funcionamento do móvel. É exigido: Garantia mínima de 12
meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério
da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga
AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou oom
tradução do texto para a língua portuguesa com informações que
permitam identificar as características técnicas do produto ofertado.
NEGATOSCÓPIO de parede, com a seguinte característica: 01 (um) Und
corpo com luminosidade homogênea por luz fluorescente em toda a
superfície, visor translúcido flexível, medida aproximada (50,0 cm de
comprimento x 40,0 cm de altura), alimentação 110/220 v, freqüência
50/60 Hz. Embalagem com dados de identificação do produto e
registro no Ministério da Saúde/ANVISA
Mesa de exames - Mesa para exame clinico - Estrutura em tubos de Und
aço carbono de 1 1/2" de diâmetro e 1,25 mm de espessura, com
tratamento antiferruginoso e com acabamento em pintura epóxi; Leito
em chapa de aço n° 22, com tratamento antiferruginoso, pintura
eletrostática em epóxi; Com cabeceira móvel através de cremalheira;
Com colchonete em espuma de poliuretano, densidade 23, espessura
de 10 cm, revestido em courvin com fechamento térmico sem costura;
Dimensões aproximadas: 65 x 190 x 80 cm (largura x profundidade x
altura). E exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC

,vívane/7/
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23

185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço
Inoxidável, Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar
a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado.

ginecológica com gabinete em MDF de 15mm. Deve possuir no Und
rninimo 2 portas e 4 gavetas. Leito estofado revestido em courvin,
dividido em 3 seções. Assento fixo, parte posterior e anterior corri
movimentos através de cremalheira. Trendelemburg para partos,
exames e curativos. Possuir par de porta-coxas, com haste em aço
inox 8 apoio em poliuretano anexos e gavetas de inox. Capacidade
mínima de 150kg. Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m.
Rodízios com freios de 3 polegadas. É exigido: * Garantia mínirna de
12 meses após o aceite definitivo do equipamento: * Certificado de
boas práticas de fabricação da ANVISA Registro no Ministério da
Saúde ou cópia do ato que o isenta tal produto do registro; *Certificado
de qualidade do aço inox.
BIOMBO de proteção plumbifera com as seguintes características: Und 1
duplo com 2 mm Pb, construído em estrutura de alumínio sobre
rodízios, com visor de vidro plumbifero de (10,0 x 20,0)cm, medindo
aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm. Acondicionado em
embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico
e registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 de Und 3
de diâmetro x 1,2mm de espessura. Solda TIG/MIG sem rebarbas;
Pés providos de rodízios com 06 rodízios de 2" de diâmetro, com aros
de polietileno; Composto de 3 faces de 60 cm cada uma, com
bandeiras laterais com movimento de 360®, por meio de anéis
giratórios de aço inox; cortinado em cada

3.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

3.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n® 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

3^2.A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4 1.Efetuar o pagarnento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.

4.2.Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos ou
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.



dS'éncias

itS

Lf - as despesas decorrentes, os materiais ou serviços quequaisquer irregularidades discrepantes àsinstrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagame

5J3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação salvo medi
expressa autorização da Contratante.

5_4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em comoatibilidade com
Obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exSkJarno resoectivo
s«ado ° 3 Contratante os documentos necessários, sempre que

fas^d^^JíaSaçK.'^' ^ empresa que apresentou a documentação na
5.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente enauadrando-
se, ngorosamente. denlro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas conespoSeí
6.0.DOS PRAZOS

6.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos

de^Compra^ legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido
Entrega: 5 (cinco) dias

6.2.0 prazo de vigência do contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017
considerado da data de sua assinatura. imanceiro ae zui /,

7.0.DO REAJUSTAMENTO

§§ 5°e 6® d°a\eT8'S3 previstos no Art. 65.
®f°"°"^'co-í'nanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação queas partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65. Inciso II. Alínea d. da Lei 8.666/93 mediante

comprovação documental e requerimento expresso da Contratada.

8.0.DO PAGAMENTO

8.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância ás normas e
procedimentos adotados pela Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias
contados do período de adimplemento. ^ '

9.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato deixar de

° certame, ensejar o retardamento da
mmnort^rÍHl ."3° mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato
S Estadof M ® contratar com a
UnmrpHn l^"n'C'P'os e, será descredenciado do Sistema de CadastramentoUnificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados Distrito Federal ou

demL1l7o%inaç°õesTga1s. E«lal e das
o^rigações assumidas e preceitos legais sujeitará o

8 66fim a ® seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
valor do roníratn^^ \ P°' ̂ento) aplicada sobre ovalor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado- c -



multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.6
10.520/02.

9.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de lè^i^zap,^/a
comunicação a Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagarftwftff^ue
o Contratado vier a fazer jus. acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. ou. quando
for o caso. cobrado judicialmente.

9.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a
Contratada, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado no cadastro correspondente.

Belém - PB, 12 de Setembro de 2017.

LUZIA CAVALCANTE MACEDO OLIVEIRA

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFErrUR.A M(J^'1CIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

.  pTÓ DE Sm «'NSELHEIROS municipais de saúde do

Sris W nl 7, õ;
%  ,<i>

' ?K

1/ "

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, através do seuProcurador Geral, vem perante Vossas Senhorias, expor o que se segue para
ao final requerer: a . k» °

^ prefeitura Municipal de Belém, firmou convênio comFundo Nacional de Saúde no ano de 2012, para aquisição de equipamentos
(projeto em anexo), cujo objetivo é a instalação do Centro de Referência da
Saúde da Mulher para diagnóstico e tratamento de lesões percussora do câncer
do colo e diagnostico do câncer de mama. com referência regional, abrangendo
os Municípios de Bananeiras. Cacerengue. Cacimba de Dentro. Soiânea

Belém Serraria. Borborema. Dona Inês. Logradouro e

^  época, o valor conveniado foi R$456 010 00
quatrocentos e cinqüenta e seis mil reais e dez centavos), contudo, o convênio
foi firmado no final da 2012, entretanto, a gestão 2013/2016 não executou o
convênio em comento.

Ocorre que a portaria n° 3.134, de 17 de dezembro de 2013
do Ministério da Saúde, em seu art. 13. §2" determina que O prazo para
execução dos recursos financeiros repassados nos termos da referida Portaria
sera de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento
do recurso pelo ente federativo beneficiário.

atuaimpntp nc conveniados sofreram aplicação financeiras,atualmente, os recursos somam o montante de R$603,511,13 (seiscentos e três
mil quinhentos e onze reais e treze centavos).



É evidente que os municípios que seriam beneficiados, s™
todos carentes deste serviço de saúde, não sendo, portanto, plausível, que
sejam todos prejudicados, considerando, sobretudo, a dificuldade em conseguir
novos convênios para o mesmo objeto. Também não é proporcional que se
mantenha esses recursos em conta ou. até mesmo, tenha que devolvê-lo ao
Ministério da Saúde

Isto posto, considerando a soberania deste Conselho
Municipal de Saúde, especialmente, no que concerne ao desenvolvimento,
aplicação e fiscalização dos serviços Municipal de Saúde, é que requeremos a
vossas senhorias que apreciem o pedido ora formulado, no sentido de aprovar,
e emitir Resolução e, consequentemente, autorizar o município de Belém a
executar o referido convênio nos termos proposto, conforme projeto em anexo.

Termos em que. espera deferimento

Atenciosamente.
Marcelo Matias da Silva

írocurador Geral
OAM21.0SSI Mal-14,9(2

Marcelí^ Mátés da Silva

Procurador Geral Municipal

Belém, 05 de abril de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
CONSEI 1 10 MI'N1C1PAL DE SAÚDE

c^FIôN^xRLlpI
áj

RESOLUÇÀO NU 007 20:7

O plenário do C\>n5;ellio '.lunicipal de Saúde de Belém-PB, no exercício
das suas atribuições legais que lhe confere a Lei .Vlunicipal n" 091/2009 de
20/04/2009 e Regime Interno de decreto n" 00Ó-A/20Ü9, do CMS, De
acordo com a REUNIÃO EXTRAORülNÁRiA (Primeira) de 07 de
abril de 2017.

RESOLVE:

Art.l" - Aprovar a utilização dos recursos para aquisição de equipanK-nto e
material permanente para o Centro de Referência de Saúde da Mulher de
Proposta N^' 1 1 129.813000'1 120-01.

Art.2" - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação;

Publica-se e Cumpra-se.

Beiem'Pli.U7dc abril dc2Ul

>  • ^ r-
]  t " i ■ i

{ÇXLl^UÇ
Nábia Nobiv (ioLivcia

Prcsidcnie do Conselho Mnnicipai de Saúde

.1
/

W' ,

Lu/ia CavalcaiUe Vlacedo Oliveira

Seerciána de Saúde

■vL • .1 'í. t ' /
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ATA DA RtUNIAO EXTRAORDINAKlA DO CONSELHO MUNICIPAL

SAÚDE DE BELEM-PB, RE/vLIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017, ÀS iVj?
HORAS.

Aoi ü7 dici'j de; tndt- de do Ofiu de 20:17, realizou-se a reunião

extraordinana de numero 1^? do CMS do mun rípiej de Belérn-PB, com as

presenças dos seguintes conselheiros: Amadeus Emiliano do Nascimento

(Lsuàdo), Geraido Alfredo Fernandes (Usuário), Jocyara Maria Simões de

Freitas (Usuário), Luz:a Cavaicanie Mcuedo Oliveira (Gesiot), Maria citela

Cuníui Ba- rero ( id abalbadv • de Saúde), Núbia Nobre Gouveia (Trabalhador

de Saúde) Roberto Luis Quirino (usuário), em seguida a presidente

veriíitou o cjuorum e deu egmenio a reunião. Ordem do Dia: constava da

^  pauta da ordem do dia a seguinte deiiberação: 1. Apreciação da proposta
para utilização dos recursos para aquisição de equipamento e rnacerial

perrnanente para o Centro de Referência de Saúde da Mulher. Lida a

da ordem do dia ..assou-se a discuti'" o ponto nele previsto que

versa sobro Apreciação cia proposta para utilização dos recursos para

aquisição de equipamento e material permanente para o Centro de

Referencia de Saúde da Mulher, foi .iprusentado pela seniíora prest :?nte

Nupia Nobn - Gouveai a de aquisiçác de eciuipamuntu e maturiai

p9rmanpn"u para ü Cem:.) de refeiencia cie saúde cia Mulher que tem

cju-j objetivu diagnostica • e tratar lesões percussora dc; câncer do colo c

dia[,'r^o->iic.ir o taiicei (.e mama O lefeiidu Ceiiiro abrangerá os

municípios de Baruineircr . Cassererigue, Cacimba cie Dentro, Sv; .-nea,

^  Riachao, Tr.cima, Araruna Sc^craria, Boroorema, Dona Inês, Logmdouro e
Be'ú'-i!, onde o mesmo itiassou-se a deliberar pondo em votação a

pro!)os!',uia puius cousel i i irus e üpi'ovad0-i;oi unarumidade.

['■'eia Presidente loi detci i iiinaclo a lciviat>.ira cia presente ata, qv.,».- .i|jü'.>
lida, ici aprovada por u: iai imidade Uus presentes. Nada mais a discutir, eu
Sobituao .\; i -A i v"'e : <! Uí V luviei a }.i!e;)e!Ue v:ta tiviu >eij .iSiinada
PC' mu!; u ijelcb prose'"' ' - bOi' fi ') ' i .r 'l i niUio. pela Presidente do
CiVh ;; moeíl irt-o das te pelemes Resoluçuos decorrentes a apiovação
da ata em t-uigraie

«ttvane/7^,
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Banco do Brasil

Cavi.iNO ■

Cliente

Consultas - investimentos Fundos - Mensal A33D

Agência
Conta

Mês/ano referência

2460-0 -—
15464-4 FMS/BELEM -FNS BLINV
FEVEREIRO/2017

^ane/7/

ílêdi^iâié+é-Sj

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

m/n f/íniT '1'®'"^''''^° Valor Valor IRPrej. Comp.31/01/2017 SALDO ANTERIOR 603.501,13
24/02/2017 SALDO ATUAL

606

Valor lOF

.973,01

Resumo do môs

Quantidade cotas

178.725.702862

178.725.702882

Valor cota Saldo cotas

178.725.702882

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (•)
RENDIMENTO BRUTO M
IMPOSTO DE RENDA (-)
lOF (.)

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

603.501.13
0.00
0,00
3.472.68
0.00
0.00
3.472.68
606.973.81

Valor da Cota
31/01/2017 3.376689106
2-!/02,'2017 3.396119296

Rentabilidade

0.5754
1.3084
9.3789

mês
No ano
Últimos 12 meses

Tansavao e.etuaoa com sucesso por: J/397939 LUZIA CAVALCANTE MACEDO DE OLIVEIRA.
Sei I if,o de Atendimento ao Consum dor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

mtps:;/aap,.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7b8b888d30ee23a1fb5616f079f6b0b8ff



Banco do Brasil

Govíimó

Cliente ■

Agência

Extrato conta corrente

Conta atual

2460-0
Conta corrente
Período do
extrato

Lançamentos
Dt.

15464-4 FMS-BELEM -FNS BLINV

02/2017

movimento balancete

06/02/2013 Saldo Anterior

28/02/2017 SALDO

Documento Valor R$ Saldo

10,00 C

10.00 O

Transiição efetuada com sucesso por: J7397939 LUZIA CAVALCANTE MACEDO DE GLIVEIRA:"

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj,bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7b8b888d30ee23a1fb5616í079f6b0b8#
1/1
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ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diáno Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA N" 3.134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a transferência de recursos Financeiros de
investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito
Federal e Municípios, destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a expansão
e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria
a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais
Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o
Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito
do Ministério da Saúde.

^ O MINISTRO DE ESTADO DA SAÜDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art.
rf7, da Constituição, e

Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras
providências;

Considerando a Lei n" 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema IJnico de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde;

Considerando a Lei Complementar n" 141, de 13 de janeiro de 2012. que regulamenta o § 3" do art. 198 da

pâíds^fsobtTjvalores mínimos a serem aplicados anualmente pela União. Estados DistrUoF^^^^^^
em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas corn saúde nas 3 esferas de governo, e revoga
dispositivos das Leis n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei n 8.689, de 27 de julho de 1993,

Considerando o Decreto n" 1 232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse
regula,TalSco drraí m» Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais. Mumcpa.s e do

^^ Distrito Federal;

Considerando o Decreto n" 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria
no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria n° 204/GM/MS. de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, co
respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria n" 1.954/GM/MS. de 6 de setembro de 2013 que dispõe sobre a apresentaça^^^
guarda dos documentos comprobatòrios, pelos Estados. Distrito Federal e Municípios,
relacionadas a ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional
de Saúde; e

Considerando a pactuação ocorrida na 7" Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 26 de
setembro de 2013. resolve:

Art 1" Esta Portaria dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde
a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais
expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de f
Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do
Ministério da Saúde.

Art. 2» Para fins desta Portaria, consideram-se equipamentos e materiais permanentes aqueles incorporados pela
RENEM.

filo:///D:/Users/manoel.novais/D esklop/Assessorla%20Especial%20MS/Porlarias%20M S/PORTAR IA%20N%C2%BA%203.134.html
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Art. 3° A RENEM é a relação de equipamenlos e materiais permanentes considerados financiáveis p
da Saúde por meio de propostas de projetos de órgãos e entidades públicas e privadas sem fins lucrativM
rede assistencial do SUS. /o , ;

§ 1° A RENEM contém as configurações e acessórios permitidos, os preços de referência e outjj» iYfforrrraçoe^.'/
relacionadas aos equipamentos e materiais permanentes financiáveis e pode ser acessada no Portal Saúde. Ddp
meio do sitio eletrônico vwvw.fns.saúde. gov. br/ sigem.

§ 2" Os equipamentos e materiais da RENEM. bem como suas configurações permitidas, buscam proporcionar
condições básicas para que os órgãos e entidades, públicas e privadas, vinculadas ao SUS possam realizar de forma
segura e eficaz o atendimento à população.

Art. 4° Fica criado, no âmbito do Ministério da saúde, o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT).

Art. 5° O PROCOT é um Programa de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde junto ao mercado brasileiro de
equipamentos médico-hospitalares que contempla:

I  - a divulgação por meio do Portal da Saúde, cujo acesso encontra-se disponível pelo sitio eletrônico
www.portal.saude.gov.br. de empresas consideradas como potenciais fornecedoras dos equipamentos e materiais
permanentes da RENEM;

II - a apresentação dos equipamentos aos técnicos do Ministério da Saúde na forma de palestras técnicas e
visitas a hospitais referenciados; e

III - a participação de empresas em consultas de especificações técnicas de materiais permanentes e
equipamenlos.

Art. 6° Os objetivos principais do PROCOT são:

I - a obtenção criteriosa e padronizada de informações técnico-económicas fidedignas para subsi^iar^ análises
de cuslo-efetividade. custo-beneficio e compatibilidade custo-tecnologia em equipamentos medico-hospitalares.

II - referenciar a elaboração de especificações técnicas de equipamentos para compras centralizadas e
descentralizadas no SUS;

III - otimizar e realizar com máxima precisão a emissão de pareceres técnicos pelo Ministério da Saúde,
proporcionando maior celeridade na liberação dos recursos financeiros e melhor aproveitamento da sua utilização.

IV - criar oportunidades para que as empresas possam, através de '
hospitais referenciados, realizar a apresentação de seus produtos aos técnicos do Ministério da Saúde, e

V - subsidiar as atualizações do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
(SOMASUS). de que trata a Portaria n" 2.481/GM/MS, de 2 de outubro de 200 .

Art 7° As solicitações de financiamento de equipamentos e materiais permanentes serão cadastradas pelo ente
federativo interessado no sitio eletrônico www.fns.saude.gov.br em formato de propostas, que conterão.

I  - a ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão
'^destinados;

II - os equipamentos e materiais permanentes a serem financiados,

III - a justificativa de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes,

IV . a identiricação dos eslabelecimanios a unidades de saúde a que se destinarão os equipamentos e materiais
permanentes;

V - a especificação técnica com configurações e acessórios permitidos, conforme estabelecido na RENEM; e
VI • a quantidade e valor estimado dos equipamentos e materiais permanentes.

Art. 8» As propostas cadastradas serão priorizadas e enviadas para a análise de mérito e técnico-econõmica pelo
Ministério da Saúde.

Art. 9» As propostas serão priorizadas nos termos do art. 8° de acordo com os seguintes critérios:
I - coerência com as políticas nacionais e com os objetivos e estratégias das estruluranles do SUS. em

conformidade com o Plano Nacional de Saúde e pactuações da Comissão Intergestores Tnpartite (CIT). e

II - potencial de redução das desigualdades na oferta de ações e sen/iços públicos de saúde.
Art 10 A análise de mérito de cada proposta cadastrada será atribuída ao órgão do Ministério da Saúde

responsável pela ação. política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentesrile:///D:/Users/ínanoe1.novais/Desktop/Assessoria%20Especial%20MS/Porlarias%20MS/PORTARIA%20N%C2%BA%203.134.html 2/E
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serão deslinados, com avaliação dos seguinles requisitos:

I - consonância dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza do estabeled
unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastro Nacional de Estabeleciment
(SCNES):

II - comprovação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalaçãd
manutenção dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis solicitados; e

III - destinação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e/ou unidades de saúde próprias
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 11. A análise técnico-econômica de cada proposta cadastrada será realizada pela Secretaria-Executiva
(SE/MS) e considerará:

I  - os preços obtidos em aquisições anteriores realizadas através de procedimentos licitatórios ou hipóteses de
dispensa ou inexigibilidade de licitação e constantes do Banco de Preços em Saúde (BPS),

II - as informações recebidas pelo PROCOT; e

III - a compatibilidade e coerência dos preços com as especificações técnicas apresentadas.

Parágrafo único. Em caso de aprovação da proposta, a manifestação técnica também apontará a rubrica
orçamentária específica destinada ao seu financiamento.

Art. 12. As propostas aprovadas nas análises de mérito e técnico-econõmica ̂  habilitadas para o recebimen^^^
dos recursos financeiros de que trata esta Portaria serão divulgadas em ato especifico do Ministro de Estado da Saúde,
^0 qual conterá, ainda, os vaiores a serem repassados aos respectivos entes federativos.

§ 1® Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá ser habilitada e
na análise de mérito, ficando o respectivo desembolso financeiro condicionado a aprovaçao na analise técnico
econômica.

8 2® Para fins do disposto no § 1®, a Portaria de habilitação conterá disposição específica que Preveja a
possibldade de sua revogação ou alteração no caso de variação nos valores originais ou nao aprovaçao do projeto
análise técnico-econômica.

§ 3® A execução orçamentaria e financeira das propostas aprovadas e habilitadas será condicionada a
disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

8 4® O prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria será de. no máximo.
24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário.

Art. 13. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria serão repassados PeJo Fundo Nacional de Saúde en.
parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distnto Federal e dos
Municípios habilitados.

8 1® Os recursos financeiros transferidos serão movimentados em conta bancária especifica em nome dos
•^respectivos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

8 2® Os recursos de que trata esta Portaria, depois de transferidos, serão aplicados em caderneta de PO^pançaenquanl não f"eTutLados na finalidade a que se destinam, devendo os respecti^vos X
para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes .financiaveis constantes da proposta habilitada pe
Ministério da Saúde.

§ 3» Na hipótese de o custo liual para aquisição dos equipamentos e materiais
niontante dos recursos tinanceíros transferidos nos lemtos desta Portaria, ós
Utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando
equipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de dema dc
previstos na legislação.

§ 4® Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos na forma do §3'serão destinados preferenc^^^^
ao estabelecimento e/ou unidade de saúde informado na proposta ou ^^hsidiariamen^ a outro estabeleci^^^^^^^^^^ de
saúde do mesmo ente federativo proponente e do mesmo nível de complexidade de atençao
estabelecimento previsto na proposta.

§ 5® Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos de que
ser realocados em estabelecimentos e/ou unidades diferentes dos previstos originalmente na proposta em cl®comoçlo popLr desS^^^^^^^^^ do estabelecimento e/ou unidade de saúde ou subutilização do equipamento ou material
permanente, desde que obsen/ados os parâmetros e diretrizes de financiamento do Ministério da Saúde.
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§ 6° Na hipótese do § 5°. deverá ser atualizado no SCNES o estabeleciménto ou unidade de saúde
equipamentos e materiais permanentes foram realocados.

§ 7° Caso o custo para aquisição dos equipamentos e materiais seja superior ao montantef-j^M ,51
financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a respectÍY.^a
valor deverá ser custeada por conta do próprio ente federativo interessado.

§ 8° O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a proposta aprovada
realizadas conforme o previsto nos §§ 3°, 4". 5® e 6®. para conhecimento, à Comissão Intergestores Regional (CIR), se
houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito
Federal (CGSES/DF).

Art. 14. A comprovação da aplicação dos recursos transferidos e da utilização dos equipamentos e materiais
permanentes será apresentada no Relatório Anual de Gestão (RAG), previsto na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de
1990, e no Decreto n° 1.651, de 28 de setembro de 1995, e analisado pelo respectivo Conselho de Saúde.

Art. 15. O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a
conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do disposto no art. 5® do Decreto n° 1.232, de 30 de
agosto de 1994.

Art. 16. O órgão do Ministério da Saúde responsável pela análise de mérito da proposta para habilitação do ente
federativo é o responsável pelo monitoramento da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos e
sua destinação.

Art. 17. O ente federativo beneficiário do incentivo financeiro de que trata esta Portaria estará sujeito;

^  I . á devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei.
'' ias apenas em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de
saúde e não executados nos termos desta Portaria: e

II - ao regramento disposto na Lei Complementar n® 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto n° 7.827, de 16 de
outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o
respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 18. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos serão inseridos no SCNES no prazo até 90
(noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário, conforme a lista de códigos e
equipamentos cadastráveis no sistema.

Art. 19. Os preços de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes serão obrigatoriamente inseridos
pelos entes federativos na aba correspondente ao projeto aprovado no Sistema de Propostas e Projetos do Fundo
Nacional de Saúde, disponível no sitio eletrônico www.fns.saude.gov.br. no prazo até 90 (noventa) dias contado da data
de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário.

Art 20 Os recursos financeiros de que trata esta Portaria não serão destinados ao financiamento da aquisição de
equipamentos 0 materiais permanentes custeados por meio de políticas e programas definidos em outros atos
normativos do Ministério da Saúde que contenham previsão especifica de aquisição de equipamentos e materiais
permanentes.

Art. 21. Os repasses de recursos financeiros ainda devidos pelo Ministério da Saúde em virtude dos projetos já
formalizados por meio da Portaria de que trata o art. 3® da Portaria n® 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009,
continuarão produzindo efeitos conforme as regras daquela Portaria.

Art. 22. Os recursos financeiros para execução do disposto nesta Portaria são oriundos do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar as ações orçamentárias vinculadas ao Plano Plurianual vigente, em consonância
com o cadastro de ações disponível no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão.

Art. 23. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Ficam revogados:

i  - a Portaria n® 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União n® 179, Seção 1,
do dia seguinte, p. 75. republicada no DOU n® 222, Seção 1, do dia 20 de novembro seguinte, p. 117, e republicada no
DOU n® 245, Seção 1. do dia 23 de dezembro seguinte, p. 58;

II - a Portaria n® 1.390/GM/MS. de 31 de maio de 2010, publicada no DOU n® 103, Seção 1, do dia seguinte, p.
66;

III - a Portaria n® 1.714/GM/MS. de 1® de julho de 2010, publicada no DOU n® 125, Seção 1, do dia seguinte, p.
202;
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•  " ' ̂ IV - o art. 6® da Portaria n° 1.382/GM/MS. de 3 de julho de 2012, publicada no DOU n" 128. Seção,
seguinte, p. 57; e

V . o art. 4° da Portaria n° 1.516/GM/MS, de 24 de julho de 2013, publicada no DOU n° 142. S
seguinte, p. 36.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA «lUNICIPAI. DE SELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUfSlÇ^ DE EQUIPAMENTOS^ETRO E ELETRONÍGOS
REFERENTES A PROPOSTÁ: 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CENTRO
DÊ REFERENCIA SAÚDE DA MÜLtIER tCENiRO DE IMAGEM).

RAZÃO SOCIAL: ̂ /j'^ ̂  (jo Pí ÍM ÍJ^l^
Endereço: A- Mn^iUríAnfi tV!>0 ' ' Llníro
Bairro

CNPJ

;  (//tÍtO Cidade: "35^ fjí/>yv r-^ Estado: m CEP: '/X)

Nome para contato:. IZ Uh

relefone; _ F3*:.

í~)a. Tel. para contato:,

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto abaixo descrito:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE UNIT TOTAL

01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle

remoto, 220\/ com consumo máximo de
1050W, temperatura mínima 18 graus; com
as funções Sleep e Swing, com classificação
de consumo A.

/
UN 08

4
02 BEBEDOURO/PURIFICADOR

REFRIGERADO - Especificação técnica:
Com Bandeja Removível; Termostato
Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo:
Coluna; Quantidade de Torneiras: 2
Temperatura da Água: 2

UN 02

03 GELADEIRA/REFRIGERADOR

DOMÉSTICO com capacidade 280 litros;
congelador com porta e sistema frost free.

UM 01

DATA

nioíMo^oo

rz.. -Assinatura € ̂rlmbocio _

Lojio lie Eletro Doméstico Rio lio Pene Lida
Av: Almirante Barroso 53-Centro

Carimbo <io CNPJ

Joio ressoe

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não deverá ser



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

■Si

:% i!
Zo ^ ° "

«CPW

inferior a 30 (trinta) dias i
Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração (

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Governo Municipal, ou oferecer outras informações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras
VALIDAÇAO DA PROPOSTA"

Carimbo / Assinatura
Pesquisador

Em. / /

Carimbo / Assinatura
Coordenador Responsável

Em, / /
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFHTURA MüfHCiPAL DE SELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE EQUIPAIUIENTOS ELETRO E ELETRONIGOS
REFERENTES A PROPOSTA: 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CENTRO

RAZÃO SOCIAL:

Endereço: íl ■ ^y/>t\xrJA Pt , óki3
Bairro:

CNPJ: _ Telefone: ^ Fax:.
Nome para contato: Tel. para contato:.

1)^ [\AAio Cidade: Estado: CEP: (,

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto abaixo descrito:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE UNIT TOTAL
01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle
remoto, 220V com consumo máximo de
1050W, temperatura mínima 18 graus; com
as funções Sleep e Swing, com classificação
de consumo A.

UN

o
CO

V

02 BEBEDOURO/PURIFICADOR
REFRIGERADO • Especificação técnica;
Com Bandeja Removível; Termostato
Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 IKtos por minuto; Tipo:
Coluna; Quantidade de Torneiras: 2
Temperatura da Água. 2

UN 02

03 GELADEIRA/REFRIGERADOR
DOMÉSTICO com capacidade 280 lãros;
congelador com porta e sistema frost free.

UM 01

DATA Assinatura o CarimI: Carhnlío do CNPJ

■fWW!
Prazo de validade da Proposta aprq
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

inferior a 30 (trinta) dias

Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Govemo Municipal, ou oferecer outras informações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras
VALIDAÇAO DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em, / /

Carimbo / Assinatura

Coorrjenador Responsável
Em, / /
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFaiüRA «HifHCIPAL DE SELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISiÇÕE^S DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONÍOÍ^
REFERENTES À PROPOSTA: 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DÁ SAÚDE PÁRA CENTRO

RAZAO SOCIAL

Endereço

Bairro

CNPJ

Iamp^
AV- H^lf-ãh-k êcui/o^ ,

Cidade: ^OjO Estado: CEP:
Telefone: Fax:

Nome para contato:. . Tel. para contato:

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto abaixo descrito:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE UNIT TOTAL

01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle

remoto, 220\/ com consumo máximo de
1050W, temperatura mínima 18 graus; com
as funções Sleep e Swing, com classificação
de consumo A.

UN 08

M9ÍO0

02 BEBEDOURO/PURIFICADOR

REFRIGERADO - Especificação técnica:
Com Bandeja Removível; Termostato
Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo:
Coluna; Quantidade de Tomeiras: 2
Temperatura da Água: 2

UN 02

QÍ559,C0

03 GELADEIRA/REFRIGERADOR

DOMÉSTICO com capacidade 280 litros;
congelador com porta e sistema frostfree.

UM 01

DATA Assinatura O Carimbo-doProponente IcH Carimbo 4o CNPJ

PJ 47.960/950/0782461
írfscriçâo EstMual 16.1442331MAGAimçpUIZA^A

rtrareRe^80i3.i20 ,
soa-pb ZJPrazo de validade da Proposta apresentada. Não deverá ser
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

inferior a 30 (trinta) dias

Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Governo Municipal, ou oferecer outras infbnnações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras
VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em I /

Carimbo / Assinatura

Coordenador Responsável
Em, / /
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFHTURA MUNICIPAL DE SELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRC^OS
REFERENTES A PROPOSTA: 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARÁ CENTRO
r>f * 6AJ<mC JVA JUMU ■ JC^CMVO/^ AC 4*âAJ2M5*S*
uc KLrLrcLNwiA oHwro iMiVrinJio \ycriiTCw

RAZÃO SOCIAL:. fBióéüvi CcM iiüfir
Endereço:/^!/- ^Z!
Balrro:_ Cidade: Estado: CEP: SMú-WI
CNPJ: ééQ. <^^/^^-^^elefone: dcS/- Fax:
Nome para contato: /ti Tel. para contato: ̂

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto abaixo descrito:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE UNIT TOTAL

01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle

remoto, 220V com consumo máximo de
1050W, temperatura mínima 18 graus; com
as funçÍ5es Sleep e Swing, com classificação
de consumo A.

UN 08

(P/
02 BEBEDOURO/PURIFICADOR

REFRIGERADO - Especificação técnica;
Com Bandeja Removível; Termostato
Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo:
Coluna; Quantidade de Torneiras: 2
Temperatura da Água; 2

UN 02
Cr

03 GELADEIRA/REFRIGERADOR

DOMÉSTICO com capacidade 280 litros;
congelador com porta e sistema frost free.

UM 01

DATA Assinatura e Carimbo <lo Carimbo -do CNPJ

Proponente

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não deverá ser

ICNPJ 92.â60m . j26-^
FnBELARaM.EMD.LTDA.

Av.E|ritiGÍaPfiiH,N'8ZI
B.rfnEitid8s-CfP5803ll-ll0l

JoSo Pessoa/PB _J
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

inferior a 30 (trinta) dias t
Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração í

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Governo Municipal, ou oferecer outras infbmnações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras
VALIDAÇAO DA PROPOSTÃ"

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em, / /

Carimbo / Assinatura

Coordenador Responsável
Em, / /



CSTAOO DA PARAfBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
PERMANENTES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER REFERENTE A
PROPOSTA; 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

RAZÃO SOCIAL: _

Endereço:

M eh t COS Jml

Bairro: "TD Cidade: PéS'>úh , Estado: ?à CEP: -09D
CNPJ:. _ Telefone J<)A)èí>Jf- Fa»: hà \ ■SQJI. ^
Nome para contato: rj££>h^ L2 hO & kJ-à ÃO Tel. para contato:/%ü) 3 • ê>009
Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto ababco descrito:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreções com
carrinho capacidade até 3 litros, tipo cirúrgico,
capacidade fiasco coletor 2 frascos plástico mínimo
2,5 litros autociavável graduado em alto relevo, com
suporte duplo suspenso, potência motor mínimo 1/4
HP, características adicionais baixo ruído, motor
com proteção, micro filtro, tampão do frasco em
silicone, freqüência 50/60 Hz, volume de ar fluxo
mínimo de O a 20 Ipm, tensão 220 V. acessórios
vacuômetro (mínimo :0 a 22 polHg/560 mmHg,
teclado membrana, alarmes, fiasco extra, outros
componentes 10 circuitos completos para aspiração.
Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3
polegadas, com freio. Robustez adequada para uso
profissional hospitalar, deve permitir visualização e
ajuste peto operador sem necessidade de o mesmo
curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para
fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de
proteção do motor em material plástico resistente.
Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP,
Permitir uso contínuo/intermitente com Indicação no
painel de controle, quando em uso intermitente, o
acionamento deve ser por pedal elétrico, deve
acompanhar pedal; Funcionamento através de
diafragma, sem superfícies de fricção, isento de
óleo; deve ter ruído máximo de 60 dBA, deve ter
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

micro filtro na saída de ar até 0,5 mícron, para evitar
a difusão de bactérias para o ambiente de uso do
equipamento, deve ter filtro hidrofõblco localizado
antes da entrada do compressor; deve possuir
vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de
alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo;
Vácuo máximo; 21 pol.Hg; Painel de controle com
indicação digital para funcionamento, modo de
operação, som inibido e espera para rearme; deve
ter suporte para duas cânulas (acompanha cânulas);
deve ter dois frascos coletores com capacidade
2.500 ml cada um, devendo ser em plástico de alta
resistênda a impactos e autodavávei, com
graduação em alto-relevo; Tampa do fiasco de alta
durabilidade, devendo ser fabricada em silicone;
deve possuir alarme audtovisuai com desligamento
automático em caso de preenchimento do frasco;
deve ser equipado com sistema de segurança que
não permite o rearme enquanto o frasco estiver
cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a
aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para
silendar alarme, rearme de aspiração e seleção de
modo de operação; alimentação 220 V (60 Hz),

02 ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE
HORIZONTAL DE MESA até 75 litros. Com as
seguintes características mínimas ou superiores:
capacidade de ao menos 54 litros; elétrico,
temperatura de esterilização regulável de 120 a
134°C; tempo de esterilização regulável até 60
minutos e tempo de secagem ajustáveí até 45
minutos com comando microprocessado; câmara
intema retangular em aço inox com medidas intemas
aproximadas de (30 x 30 x 60)cm; 2.400 watts; porta
em aço inox AISI 304 maciça e abauiada
internamente com fechamento via braço concentrico
movimentada através de volante centra); voltagem
de 220 volts.

03 BISTURI MICROPROCESSADO tipo I - Bisturi
eletrônico multifundonal para todos os
procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta
complexidade, sem restrições. Microprocessado com
refrigeração por convecção (sem uso de ventiladores
ou coolers); Indicação digit^ da potência em Watts,
através de displays independentes para todos os
modos de operação; ajuste digital de potência com
precisão de 01 Watt para todos os modos de
operação, através de teclas blindadas tipo up/down
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no painel e através da caneta de comando manual;
sistema de monitoração da resistência/contato da
placa-paderíte adesi\^ (dividida) com indicação
visual da qualidade do contato através de display
gráfico localizado no painel frontal e seleção
automática do sistema de monitoração conforme tipo
de placa conectada (comum ou bipartida), através
de um único cabo. Permitir o acionamento das

funções eletro cirúrgicas monopoiares através de
dois pedais duplos ou permitir acionamento
simultâneo de 02 canetas de comando manual.

Permitir ainda, a operação do modo bipoiar através
de pedal independente e de forma automática sem a
necessidade de acionar quaiquer teda no painel do
equipamento (independente da nomenclatura de
cada fabricante). Permitir a memorização automática
(não volátil - mantida mesmo após desligar o
aparelho) de um conjunto de valores de potências
programadas pelo usuário; Possuir corte pulsado
para intervenções endoscópicas que requeiram
aitemadamente o corte e a coagulação. Possuir
sistema que controle a poténda no início do corte de
acordo com a resistência do tecido. Permitir modo

de seiagem de vasos, através de instrumento
multifuncional que opere em 4 funções (apreensão,
dissecção, coagulação e corte energizado) e tecidos
vascularizados e com vasos de até 7 mm. Potências

desejáveis para cada modo de operação: mínimo de
300 Watts para corte puro, forçado e pulsado,
mínimo de 03 níveis de blends em dois modos

(normal e forçado); pelo menos 04 modos de
coagulação com no mínimo 120 Watts e potências
mínimas para os modos de Bipoiar, sendo: 50 W
para micro bipoiar, 100 Watts para bipoiar e 125
Watts para macro bipoiar e corte bipoiar. Permitir
conexão com coagulador argônio, mantendo todas
as funções convencionais do bisturi elétrico
disponíveis para uso através de caneta
multifuncional com funções de corte e coagulação
com gás e corte e coagulação convencional.
Seleção automática de voltagem de acordo com a
rede elétríca (127/220 VAC), podendo ser ligado em
qualquer tomada cuja voltagem da rede elétríca
esteja entre 100 e 240 VAC. Acessórios: 01 carrinho;
01 pedal duplo (monopolar); 01 pedal simples para o
modo bipoiar; 01 placa de retomo permanente de
aço inox adulto com cabo compatível; 200 placas

f
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adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo
permanente compatfvei com sistema de monitoração
de contato; 02 canetas porta-eletrodo de comando
manual duplo (botões de acionamento de corte e
coagulação) e conector universal/3 pinos; 02 pinças
bipolares; 02 jogos com 05 eletrodos médicos cada
para uso geral - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01
ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta
tipo alça; 01 ponta tipo bola.

04 CILINDRO de oxigênio portátil - Cilindro de oxigênio
medicinal de alta pressão em aço na cor verde-
emblema sem costura, com capacidade de 3 litros
(0,45 m3), com diâmetro de 114 mm, altura de 395
mm.

05 ESFIGMOMANOMETRO adulto aneróide •

Manômefro aneróide pré-calítirado, com selo do
Inmetro, com visor graduado de O a 300 mmHg,
predso e de fácil leitura. Esfigmomanômetro
aneróide, braçadeiras confeccionadas em náilon
resistente e lavável com costura dupla e fecho em
metal, pera, manguito e tubo espiralado flexível
livres de látex. Livre de mercúrio. Manômetro grande
com 130 mm de diâmetro, mostrador com
numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura,
possibilidade de giro horizontal do manômetro não
inferior à 90°, escala de O à 300 mmHg, válvula
metálica tipo rosca para precisa seleção da
descarga de ar, montado sobre pedestal em aço
com pintura epóxi e rodízios. Devem ácorriparrhar:
02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com
fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho

adolescente. Certificado de calibração expedido pela
RBC/INMETRO deverá acompanhar o produto.

06 ESTETOSCÔPIO uso adulto - biaurícular, em aço
inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y
duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e
removível de sensibilidade para ausculta
cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta
de sons ambiente e um máximo de sons de alta e

baixa freqüência próprios do paciente adulto;
auscultador em aço inoxidável; membranas
substítuíveis, em plástico resistente, com
acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01
(uma) membrana de diafragma sobressalente,
resistente para ser acondicionado no auscultador; 01
(um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
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equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos

de análise e parecer técnico deve acompanhar a
proposta: Catalogo ou foider em português ou com
tradução do texto para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado.

07 SUPORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em
tubos de aço inoxidável AISi 304 redondos, com 1
polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Solda
TIG ou similar, sem rebarbas; Dimensões: diâmetro
de 50 cm e altura de 90 cm. Devem acompanhar: 2
sacos de lona resistente na cor marfim, com
tamanho compatível com o suporte. Suporte em inox
AISi 304, com saco formato circular, pés com
rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro no
Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANViSA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do
aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta; Catalogo ou
foider em português ou com tradução do texto para a
língua portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado

08 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com alta

resolução para exames de rotina, magnificações,
marcação cirúrgica e biópsias, deve ter exposimetro
microprocessado completo com otimização / controle
via software; COMANDO / GERADOR deve ter
potência nominal de no mínimo 3,5 kW; e faixa de
kV mínima de; 20 a 35 kV, com sensibilidade de 1
kV; Ajuste programável até 600 mAs com proteção
de sobrecarga no tubo; deve ter seletor de focos
com proteção integrada digital; Temporízador
microprocessado programável até 200 posições;
Indicador em display digitai de kV, mA, tempo e
mAs; Sistema de controle e proteção de rotação do
ânodo giratório; Frenagem do anodo do tubo após
exposição de Raios-X; Bloqueio eletrônico para
proteção integrada de kV e mAs contra sobrecargas
no tubo de raios-X; Proteção térmica do tubo,
proteção contra falta de filamento; Circuito em dois
estágios para emissão de raios-X; Biombo de
proteção para o operador; EXPOSiMETRO: Deve
ter controle automático de exposição por sistema
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microprocessado, com quatro campos de aquisição,
seieção para, no mínimo, três combinações -
écran/filme, seleção de densidade em pelo menos
cinco níveis, detectores em estado sóiido com
posicionamento de profundidade; DIMENSÕES
APROXIMADAS: Coluna: Altura: 2.100 mm (máx),
550 mm (min) - Largura: 650 mm - Profundidade:
1.250 mm. BI^ÇO ARTiCULADO: Deverá permitir
radiografia do paciente em pé, sentado ou em maca;
Deve ter movimentos motorizados com

deslocamento vertical de no mínimo 700 mm;

rotação do tubo mínima de +180° I -180° e
movimento angular de inclinação de pelo menos
(+10o / -10o); Distância foco / filme de 65 cm ou
melhor. Compressão motorizada com seleção digital;
sensor automático (célula de carga) de parada;
variação de 11 a 18 Kg, com indicação digital; e
opção de descompressão automática após o término
da emissão de raios-X Deve ter Bucky recipromático
18X24 ou 24x30 e grade antidifusora da fibra de
carbono TUBO: Deve ter tubo metálico com ânodo

giratório de molibdénio; com duplo foco de pelo
menos: 0,1 mm e 0,3 mm; capacidade térmica
mínima do anodo de 300 KHU; fiitração inerente 0,8
mm de berílio e de 0,03 mm de moiibdênio
colimação automática para bucky 18x24 e 24x30
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR
Ampiiador em fibra de carbono com fator de
ampliação de 1,5 a 1,8 vezes; Bandeja de
compressão de bordas planas (convencional);
Bandeja de compressão spot localizado; Bandeja de
compressão para biopsia com escala graduada;
Equipamento deve estar preparado para receber
Sistema de Estereotaxia com localização digitai e
sistema microprocessado. Rede monofásica I
bifásica 220V/60Hz;

09 SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL
com plataforma totalmente digitai com sistema
operacional Windows de alta resolução. Deve
possuir doppier colorido devendo integrar as mais
recentes tecnologias de processamento de imagem
e design ergonômico, deve oferecer aplicações
clínicas versáteis incluindo pacote cardíaco com
Doppier contínuo e recursos de 3D (tempo real)/4D;
Deve ter monitor de LCD, teia plana, colorido, de alta
resolução com no mínimo 19"; APLICAÇÕES:
^dominai. Ginecologia, Obstetrícia, Urologia,
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Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-
esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia,
Ecocardlograíla fetal, Transcraniano, Transfontaneta,
Anestesia (bloqueios periféricos),
Cerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 30 / 40,
Medicina Esportiva, Emergência, Vascular;
Periférico, superficial, entre outros; Oeve atender a
todos os tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e
Neonatal. CARACTERÍSTICAS: Oeve permitir ajuste
automático da linha de base, escala de velocidade
com angulação da linha de aquisição e ângulo de
correlação, deve ter alta definição de imagem com
256 níveis de cinza para o modo B (20), angulação
da imagem (Steer) do transdutor linear nos modos B
e Color, gravação de cine para revisão de imagens
rros modos B (20), M, Ooppier Color, Ooppier
Espectral (Pulsado-PW e Contínuo-CW); colorização
ajustável (Colorize) em todos os modos de imagem
B, M,Ooppier Espectral (Pulsado-PW e Contínuo-
CW); comparação em tempo real da mesma imagem
em modo 20 e color; Oeve ter braço articulado com
ajuste de altura e rotação, o monitor com ajuste de
rotação e inclinação independente do braço
articulado para melhor ergonomia, deve ter controles
para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da
escala, filtro de parede, posição do foco, velocidade
de varredura, correção de ângulo, mapas de cor,
mapas de velocidade simétrica, linha de base,
volume de amostra, volume do som, modos duplex e
triplex, inversão e reversão de imagem nos modos
B, Doppier Espectral e Colorido, tamanho e posição
do FOV, Dicom 3.0; Laudo para impressão de
imagens; Deve ter medidas salvas automáticamente
no relatórios configuráveis para todas as aplicações;
Visualização das imagens nos seguintes modos: B
(2D), BfB (dual), 4B (Quad); Modo M: M, M/B, M/D,
M/D/C; Modo Doppier Color (C): B/C; Doppier
Pulsado(PW) e HPRF/DoppIer Pulsado de alto PRF:
D, B/D, B/C/D e B/C/D simultâneos (Triplex) ;
Imagem Trapezoidal para transdutor Linear e
convexojPower Doppier (Power Angio)/Power
Doppier Direcional; Doppier Tecidual (TDI); Doppier
Contínuo (CW); Modo 3D multíplanar; Modo
imagem: B (2D) lado a lado, B/B+Color (tempo real);
Modo duplex; Modo Triplex (B ou 2D + color +
pulsado simultâneos); Sistema Rotacíonal de
Imagens; Modo M / Modo M Anatômico; Deve
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permitir utilização de Body Markers (ícones
anatômicos) configuráveis; Deve possui software
para Guia de Blõpsia; possui pacote de anotações,
em português, rápido e prático para ser usado a
qualquer momento do exame; possui sistema de
análise do Espectro no modo M em tela única;
otimização automática dos modos B e doppier com
apenas um botão; avaliação automática da
freqüência cardíaca com faixa de medição de pelo
menos 30 a 240 bpm; Deve ter software integrado
para Medida automática da Espessura Intimai - IMT;
Deve permitir as seguintes medidas / cálculos: Modo
B: distância, volume, área, circunferência, ângulo,
porcentagem de estenose, função do VE; Modo M:
tempo, distância e aceleração, freqüência cardíaca,
função do VE; Doppier velocidade, tempo,
aceleração, freqüência cardíaca, relação
sístole/diástole, índice de resistência, índice de
pulsatilidade com traçado automático, gradiente de
pressão, PHT; Modo tríplex; Otimização automática
de frequendas de color e power de acordo com a
profundidade; Doppier Tecidual; permitir fádl revisão
do dneloop, de vídeos e imagens arquivadas para
estudos com possibilidade de fazer medidas,
cálculos e anotações em pós-processamento; Deve
ter a possibilidade de otimização da imagem
congelada e em tempo real; Deve possuir pacote
cardíaco completo; Deve permitir upgrade para
indusão futura de pacote 4D com transdutor
volumétrico dedicado; Permite de upgrade para
software de Elastografia; Deve ser equipado com
gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado,
de fácil acesso e entrada (pen drive) para
armazenamento de imagens/dipes e backup de
presets; Deve possuir medidas/cálculos
automáticas(os), semi-aútomátícas e manuais no
Doppier Espectral; possuir pacote de medidas para
cálculos em exames de radiologia em geral,
vasculares, cardíacos e obstétricos, relatórios
clínicos com imagens e gráficos da curva de
cresdmento fetal; possuir cálculo e traçado
automático de medidas do Doppier nas imagens
congeladas; Deve ter a possibilidade de alteração e
criação de novos presets (protocolos) para
otimização da imagem em todos os tipos de exames;
Qualquer transdutor deve estar apto a utilizar os
modos de imagem: B, M, Color, Doppier, Doppier
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Pulsado (PW); Deve ter múltiplos focos ajustáveis;
sistema de acomodação e transporte deve no
mínimo ser sob 04 rodízios giratórios em 360** com
freio Individual para cada rodízio; sistema de
manuseio do cursor por trackball com painel
ergonômico; braço articulado com ajuste de altura e
rotação; Teclado alfanumérico padrão, com teclas de
atalho, funções Iluminadas e botões programáveis
pelo usuário; Deve ter sistema de registro digital de
Imagens e laudos em disco rígido de alta
capacidade e possibilidade de gravação em CD/DVD
e USB, para posterior recuperação das imagens
indentificado pelo nome do paciente; Software para
harmônica de tecido e hamônica de pulso invertido
(THI); software de feixes cruzados; software para
reduzir e/ou eliminar rufdo em modo B{2D); Software
para imagem estendida (panorâmica) com
capacidade para revisão, anotações e medidas;
Deve permitir divisão de quatro imagens na tela para
visualização e análise nos modos B (2D), M, Power,
Color, Doppier Espectral; divisão de duas Imagens
na tela para visualização e análise nos modos B
(2D}, M, Power, Color, Doppier Espectral; Deve ter
tecla para controle automático de ganho, ajuste
automático da Imagem nos modos B (2D) e doppier
e programação para várias funções com apenas um
toque; laudo para impressão de imagens; TGC com
8 segmentos; Transdutores eletrônicos devem ser
multifrequenciais de banda larga com, no mínimo, 6
freqüências de ajuste em modo B (2D); Deve ter
mínimo três conexões de transdutores ativas,
simultâneas, selecionáveis pelo painel; capacidade
de magnificação (Zoom/Pan) da imagem;
comparação lado a lado da mesma imagem, em
tempo real, em modo 2D e color (fundamental e
composta); Deve ter software em português e
manual em português. Equipamento com sistema de
alimentação de tensão em 110-220 V sob fusível de
proteção 50Hz-60Hz, com cabo de alimentação de 3
pinos (fase, neutro e terra). Deve ter transdutores
multifrequenciais de banda larga, se necessário
ofertar dois transdutores para atender a faixa de
freqüência solicitada;
Acessórios

01 Transdutor eletrônico multifrequenclal Convexo
de banda larga com freqüência ajustável de 2 a 8
MHz;

f
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01 Transdutor eletrônico muítifrequenclal Linear de
banda larga com freqüência ajustável de 3 a 15
MHz:
01 Transdutor eletrônico muítifrequenclal
Endocavitário de banda larga com freqüência
ajustável de 4 a 12 MHz, com no mínimo;
01 Transdutor eletrônico muítifrequenclal Micro-
convexo de banda larga com freqüência ajustável de
4 a 12 MHz;
01 Transdutor eletrônico muítifrequenclal Setorial
cardíaco de banda larga com freqüência ajustável de
1 a 8 MHz;
01 Nobreak de no mínimo IKva;
01 Video Printer F/B;
01 Video Printer colorida.

10 BALANÇA ANTROPOMÊTRICA para adulto, com as
seguintes características: digital, eletrônica, com
escala antropométrica; capacidade de carga de até
200 Kg; graduação/fração de lOOg; antropômetro
com régua em alumínio; plataforma com borracha
antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética;
voltagem 110/220V; dimensões da plataforma com
variação aceitável de +1-5%: (380 x 330) mm.
Garantia mínima de 01 (um) ano. OBS: O
equipamento deverá está de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT e vir calibrada de fábrica, com
selo e lacre do INMETRO.

DETECTOR DIGITAL para Mamógrafo: Detector
Digital do tipo Flat Panei (FPD). O equipamento
deverá ser automático (110V/220V) e que trabalhar
nas freqüências de SOhz ou 60hz. Dimensões
máximas de de 268 x 195 x 15 mm e

obrigatoriedade de ser compatível com o sistema
bucky atual, sem a necessidade de alteração e
modificação do Mamógrafo já existente. Area ativa
de mínima de 23 x 17 cm para aquisição de
imagens. Peso de máximo de 0,95 kg. Sem a
necessidade de remoção do bucky para visualização
da imagem adquirida. Resolução de imagem mínima
de 2600 X 2600 pixels (6,76Mpixels). Tamanho do
pixel de máximo de BOpm. Conversor A/D de no
mínimo 16 bits. Funcionamento sem a necessidade

de baterias. Tempo de pré-visualização da imagem
adquirida de aproximadamente 2 segundos. Tempo
máxima para exibição da imagem pós-processada
após liberar o botão de disparo de no máximo
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lOsegundos. O detector deve possuir autodetecção
de Radiação. Estação de Trabalho: Estação de
Trabalho com processador core 15 ou superior. Disco
rígido de no mínimo 1TERA. Memória RAM a partir
de 4GB. Sistema Operacional Windows Professionai
licenciado, Windows 7 ou superior. Monitor LED de
no mínimo 19" ou superior. Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo dedicada de

no mínimo 1GB dedicada. Nobreak Bivolt automático

(110V/220V) e potência de no mínimo 600VA.
Software de Aquisição de Imagens Digitais: Software
totalmente em Português (BR). Software compatível
com monitores Touch Screen. Necessidade de login
(Usuário e Senha) para acesso ao software. O
sistema deverá indicar na tela inicial o status de

conexão com PACS, Servidor de Worklist e
Impressora DICOM. O sistema deverá possibilitar de
inserção de dados dos pacientes de forma manual,
via Servidor de Worklist e importação de arquivos do
Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um
paciente na Lista de Trabalho através do número de
identificação (ID), Nome e período de datas (de e
até), no mínimo. O sistema deverá permitir inversão
das cores de imagens (imagem negativa). O sistema
deverá permitir aplicação de zoom localizado. O
sistema deverá permitir aplicação de zoom total na
imagem. O sistema deverá pemriitir movimentação
da imagem na área de visualização. O sistema
deverá possibilitar ajuste automático do tamanho da
imagem ao tamanho da tela. O sistema deverá
permitir visualização de uma ou várias imagens ao
mesmo tempo na tela de aquisição. O sistema
deverá possuir aplicação de Brilho/Contraste através
de atalho no mouse. O sistema deverá permitir
desfazer edição da imagem, retomando à forma
original. O sistema deverá permitir criar cópias das
imagens. Possibilitar salvar imagens individuais
externamente ao software nos formatos DCM, BMP,
JPG, TIF e PNG. O sistema deverá permitir enviar
individualmente imagens ao PACS. O sistema
deverá permitir impressão em sistemas DICOM ou
impressora a papel. O sistema deverá possuir
ferramentas de Zoom, ajuste ao tamanho da janela,
Rotação 90°, espelhamento e ajuste de
Brilho/Contraste no momento da impressão. O
sistema deverá pemnitir excluir imagens. O sistema
deverá pennitir abrir o estudo de um paciente já

/
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concluído. O sistema deverá permitir abrir exames já
concluídos selecionando por Paciente, Estudo ou
Imagem. O sistema deverá permitir expor
novamente o paciente para complemento de estudo.
O sistema deverá possuir Pacote Dl COM 3.0 com no
mínimo; Prínt(lmpressão DICOM), Stor3ge(Envio de
imagens no padrão DICOM para sistemas PACS,
possibilitando, inclusive, laudo à distância), Modality
Workiist (Lista de trabalho DICOM).

Foco cirúrgico auxiliar tipo lí - Foco cirúrgico de
emergência com comutado automática para 110 ou
220V, através de fonte de tamanho reduzido com
iluminação por sistema de LED's totalizando 36
unidades de LED's. A quantidade de unidades de
LEDs é de 36 no mínimo. Possuir 01 cúpula. Ser
composto por pedestal e base construídos em aço
SAE 1020, com pintura antiferruginosa, sendo
fornecido pronto para ser ligado a tomada ou no
nobreak. Deverá possuir bateria recarregável
incorporada ao equipamento. Cúpula fabricada em
alumínio, possuindo sistema de molas, podendo ser
manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte
extema do aparato. Possuir sistema de freio, deverá
reduzir ao máximo a incidência de sombras na

região do foco. Base (pedestal) e estrutura em aço
SAE 1020 móvel com rodízios e com pintura
antiferruginosa, estrutura com chave liga/desliga.
Filtros de absorção de calor, fonte elétricas deverão
ser parte integrante do equipamento. Deve possuir
manopla esterilizável, de fácil encaixe e limpeza,
sendo fomecido no equipamento 2 conjuntos de
manoplas fabricado em polímero flexível e
esterillzável. Possuir controle eletrônico de

temperatura da cor variando num intervalo mínimo
de 3.200 a 5.000 K, com tempo de vida útil dos
LED's de aproximadamente 50.000 horas. Possuir
sistema de controle de Intensidade luminosa, através
dos comandos do aparelho, com variação de no
mínimo 25 a 100% da potência total. Possuir sistema
de controle de área do campo de luminosidade.
Deverá fomecer uma zona de foco abrangente,
permitindo facilmente regulagem e um excelente
campo de trabalho, líuminância mínima: 120.000 lux.

BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço
inoxidável AISI 304 de de diâmetro x 1,2mm de
espessura. Solda TIG/MIG sem rebarbas; Pés
providos de rodízios com 06 rodízios de 2" de
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diâmetro, com aros de polietileno; Composto de 3
faces de 60 cm cada uma, com bandeiras iaterais
com movimento de 360°, por meio de anéis
giratórios de aço inox; cortinado em cada bandeira,
em tecido de alta resistência, lavável e facilmente
removível; Medidas aproximadas: 1,70m de altura x
1,80m de largura; Garantia de 01 (um) ano para
peças e serviços. Deve acompanhar 02 tecidos de
alta resistência, lavável e facilmente removível por
cada bandeira. Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
folder em português ou com tradução do texto para a
língua portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto

14 Escada de 2 degraus inox - construída em tubos de
aço moxidável AiSI 304 de aproximadamente 1
polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de
parede; pés providos de ponteiras de borracha,
estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2
mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22
cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do
primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58
cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante
protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI
304) em toda volta, sem arestas ou pontos
cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do equipamento. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço inoxidável;

15 Suporte de soro em aço irrax Suporte para soro em
aço inox • Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI
304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável
através de anel ou manipulo de fixação; Haste em
tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 'A polegadas de
diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na
extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI
304), apoiado em 5 rodas de 2 polegadas;
Dimensões aproximadas: aitura máxima 2,40m e
mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da
Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a
ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002.
Laudo ou comprovante da iiga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.
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16 Carro de curativo - tampo e prateleira em aço
inoxidável AISI 304, com extremidades sem arestas,
gradit em aço inoxidável em toda volta, provido de
balde e bacia, aço inoxidável de 01 polegada de
diâmetro, fixação do tampo e da prateleira em aço
por meio de parafuso sobre arruelas de pressão em
aço inoxidável; rodízios giratórios de 4 polegadas,
revestidos de borracha, sendo 02 com travas;
dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m, todos os
acessórios necessários para o completo
funcionamento do móvel. É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme ROO 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para
efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

17 NEGATOSCÓPIO de parede, com a seguinte
característica: 01 (um) corpo com luminosidade
homogênea por luz fluorescente em toda a
superfície, visor translúcido flexível, medida
aproximada (50,0 cm de comprimento x 40,0 cm de
altura), alimentação 110/220 v, freqüência 50/60 Hz.
Embalagem com dados de identificação do produto
e registro no Ministério da Saúde/ANVISA

18 Mesa de exames - Mesa para exame clínico -
Estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/2' de
diâmetro e 1,25 mm de espessura, com tratamento
antiferruginoso e com acabamento em pintura epóxi;
Leito em chapa de aço n° 22, com tratamento
antiferruginoso, pintura eletrostática em epóxi; Com
cabeceira móvel através de cremalheira; Com
colchonete em espuma de poliuretano, densidade
23, espessura de 10 cm, revestido em courvin com
fechamento térmico sem costura; Dimensões
aproximadas: 65 x 190 x 80 cm (largura x
profundidade x altura). É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para
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efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com Informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

19 MESA ginecológica com gabinete em MDF de
15mm. Deve possuir no mínimo 2 portas e 4
gavetas. Leito estofado revestido em courvin,
dividido em 3 seções. Assento fixo, parte posterior e
anterior com movimentos através de cremalheira.

Trendelemburg para partos, exames e curativos.
Possuir par de porta-coxas, com haste em aço inox
e apoio em poliuretano anexos e gavetas de inox.
Capacidade mínima de ISOkg. Dimensões
aproximadas: 1,80 x 0,65 x O,05m. Rodízios com
freios de 3 polegadas. É exigido: * Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento; * Certificado de boas práticas de
fabricação da ANVISA Registro no Ministério da
Saúde ou cópia do ato que o isenta tal produto do
registro; 'Certificado de qualidade do aço inox.

UN 01
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20 BIOMBO de proteção plumbffera com as seguintes
características: duplo com 2 mm Pb, construído em
estnjtura de alumínio sobre rodízios, com visor de
vidro plumbífero de (10,0 x 20,0)cm, medindo
aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm.
Acondicionado em embalagem original do fabricante,
com o nome do responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde/ANVISA.
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VALOR TOTAL

DATA

0*^ • v2q( ^

AssInatI
SR PRODU

bodo

CNPJ 10 .
Leonardo d

Biauat

Carimbo do CNPJ

ICNPJ: 10.757.876/0001^1
SR Produtos Médicos Ltda.

toiih-CEP; 58040-090
JOAO PESSOA-P8

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não deverá ser
inferior a 30 (trinta) dias
Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração
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Quaisquer dú^das quanto às especificações do objeto, lavor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Govemo Municipal, ou oferecer outras informações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Centrai de Compras
VALIDACAO DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em, / /

Carimbo / Assinatura

Coordenador Responsável
Em, / /
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CSTADOOAPARAlBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
PERMANENTES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER REFERENTE A
PROPOSTA: 11429.813000/1120-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

razAosoaAL: \^yr!LeiQA-> Jvfp/i
Endereço: ^A>cv\cb ,

I'

Bairro:r Ãpr^Qr Cidade: Estado: Pé CEP: ÍDÍ^iÁ-O^O

CNPJ:A^o'^?^.^nfe//yy)i- -40 Telefone: Fax:
Nome para contato: Tel. para contato: /yj).WO-./YT 9

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando a execução do objeto ababco descrito:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

ASPIRADOR CIRURGIGO de secreções com
carrinho capacidade até 3 litros, tipo cirúrgico,
capacidade Ãasco coletor 2 frascos plástico mínimo
2,5 litros autoclavável graduado em alto relevo, com
suporte duplo suspenso, potência motor mínimo 1/4
HP, características adicionais baixo ruído, motor
com proteção, micro fiitro, tampão do frasco em
silicone, freqüência 50/60 Hz, volume de ar fluxo
mínimo de O a 20 ipm, tensão 220 V. acessórios
vacuõmetro (mínimo :0 a 22 polHg/560 mmHg,
teclado membrana, alarmes, frasco extra, outros
componentes 10 circuitos completos para aspiração.
Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3
polegadas, com freio, Robustez adequada para uso
profissional hospitalar, deve permitir visualização e
ajuste peto operador sem necessidade de o mesmo
curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para
fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de
proteção do motor em material plástico resistente.
Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP,
Pemnitir uso contínuo/intermitente com indicação no
painel de controle, quando em uso intermitente, o
acionamento deve ser por pedal elétrico, deve
acompanhar pedal; Funcionamento através de
diaffagma, sem superfícies de fricção, isento de
óleo; deve ter ruído máximo de 60 dBA, deve ter
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micro filtro na saída de ar até 0,5 mícron, para evitar
a difusão de bactérias para o ambiente de uso do
equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado
antes da entrada do compressor; deve possuir
vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de
alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo;
Vácuo máximo; 21 poi.Hg; Painel de controle com
indicação digitai para funcionamento, modo de
operação, som inibido e espera para rearme; deve
ter suporte para duas cânuias (acompanha cânuías);
deve ter dois frascos coletores com capacidade
2.500 ml cada um, devendo ser em plástico de alta
resistência a impactos e autoclavável, com
graduação em aito-relevo; Tampa do frasco de alta
durabilidade, devendo ser fabricada em silicone;
deve possuir alarme audiovisual com desligamento
automático em caso de preenchimento do frasco;
deve ser equipado com sistema de segurança que
não permite o rearme enquanto o frasco estiver
cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a
aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para
silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de
modo de operação; alimentação 220 V (60 Hz).

02 ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE
HORIZONTAL DE MESA até 75 litros. Com as

seguintes características mínimas ou superiores:
capacidade de ao menos 54 litros; elétrico,
temperatura de esterilização regulável de 120 a
134''C; tempo de esterilização regulável até 60
minutos e tempo de secagem ajustável até 45
minutos com comando microprocessado; câmara
interna retangular em aço inox com medidas intemas
aproximadas de (30 x 30 x 60}cm; 2.400 watts; porta
em aço inox AISI 304 maciça e abaulada
intemamente com fechamento via braço concentrico
movimentada através de volante centra); voltagem
de 220 volts.

03 BISTURt MICROPROCESSADO tipo I - Bisturi
eletrônico multifuncional para todos os
procedimentos de centro cimrgico, inclusive de alta
complexidade, sem restrições. Microprocessado com
refrigeração por convecção (sem uso de ventiladores
ou coolers); Indicação digit^ da potência em Watts,
através de displays independentes para todos os^
modos de operação; ajuste digital de potência com ^
precisão de 01 Watt para todos os modos de
operação, através de teclas blindadas tipo up/down
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no painel e através da caneta de comando manual;
sistema de monitoração da resistência/contato da
placa-pactente adesiva (dividida) com Indicação
visual da qualidade do contato através de display
gráfico iocalizado no painel frontal e seleção
automática do sistema de monitoração conforme tipo
de placa conectada (comum ou bipartida), através
de um único cabo. Permitir o acionamento das

funções eletro cirúrgicas monppoiares através de
dois pedais duplos ou permitir acionamento
simultâneo de 02 canetas de comando manual.

Permitir ainda, a operação do modo bipoiar através
de pedal independente e de forma automática sem a
necessidade de acionar qualquer teda no painel do
equipamento (independente da nomenclatura de
cada fabricante). PÕmitir a memorização automática
(não volátil - mantida mesmo após desligar o
aparelfio) de um conjunto de valores de potências
programadas pelo usuário; Possuir corte pulsado
para intervenções endoscópicas que requeiram
aitemadamente o corte e a coagulaçâo. Possuir
sistema que controle a potência no início do corte de
acordo com a resistência do teddo. Permitir modo

de seiagem de vasos, através de instrumento
multifundonal que opere em 4 funções (apreensão,
dissecção, coagulaçâo e corte energizado) e tecidos
vascularizados e com vasos de até 7 mm. Potências

desejáveis para cada modo de operação: mínimo de
300 Watts para corte puro, forçai e pulsado,
mínimo de 03 níveis de blends em dois modos

(normal e forçado); pelo menos 04 modos de
coagulaçâo com no mínimo 120 Watts e potências
mínimas para os modos de Bipoiar, sendo: 50 W
para micro bipoiar, 100 Watts para bipoiar e 125
Watts para macro bipoiar e corte bipoiar. Permitir
conexão com coagulador argõnio, mantendo todas
as funções convencionais do bisturi elétrico
disponíveis para uso através de caneta
multifuncional com funções de corte e coagulaçâo
com gás e corte e coagulaçâo convencionai.
Seleção automática de voltagem de acordo com a
rede elétrica (127/220 VAC), podendo ser ligado em
qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica
esteja entre 100 e 240 VAC. Acessórios: 01 carrinho;
01 pedai duplo (monopolar); 01 pedai simples para o
modo bipoiar; 01 placa de retomo permanente de
aço inox adulto com cabo compatível; 200 placas
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adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo
permanente compatível com sistema de monitoração
de contato; 02 canetas porta-eletrodo de comando
manual duplo (botões de acionamento de corte e
coagulaçâo) e conector universal/3 pinos; 02 pinças
bipolares; 02 jogos com 05 eletrodos médicos cada
para uso geral - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01
ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta
tipo alça: 01 ponta tipo bola.

04 CILINDRO de oxigênio portátil - Cilindro de oxigênio
medicinal de alta pressão em aço na cor verde-
emblema sem costura, com capacidade de 3 litros
(0,45 m3), com diâmetro de 114 mm, altura de 395
mm.

05 ESFIGMOMANOMETRO adulto aneróide -

Manômetro aneróide pré-calitnado, com selo do
Inmetro, com visor graduado de O a 300 mmHg,
preciso e de fácil leitura. Esfigmomanômetro
aneróide, braçadeiras confeccionadas em náilon
resistente e lavável com costura dupla e fecho em
metal, pera, manguito e tubo espiralado flexível
livres de látex. Livre de mercúrio. Manômetro grande
com 130 mm de diâmetro, mostrador com
numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura,
possibilidade de giro horizontal do manômetro não
inferior à 90°, escala de O à 300 mmHg, válvula
metálica tipo rosca para precisa seleção da
descarga de ar, montado sobre pedestal em aço
com pintura epóxi e rodízios. Devem acompanhar:
02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com
fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho

adolescente. Certificado de calibraçâo expedido pela
RBC/INMETRO deverá acompanhar o produto.

06 ESTETOSCOPIO uso adulto - biauricular, em aço
inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y
duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e
removível de sensibilidade para ausculta
cardiopuimonar, que permita um mínimo de escuta
de sons ambiente e um máximo de sons de aita e

baixa freqüência próprios do paciente aduito;
auscultador em aço inoxidável; membranas
substitulveis, em plástico resistente, com
acatiamento sem rebarlias; devem acompanhar. 01
(uma) membrana de diafragma sobressalente,
resistente para ser acondicionado no auscultador; 01
(um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
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equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVÍSA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos

de análise e parecer técnico deve acompanhar a
proposta: Catalogo ou foider em português ou com
tradução do texto para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado.

SUPORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em
tubos de aço inoxidável AISI 304 redondos, com 1
polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Solda
TiG ou similar, sem rebarbas; Dimensões: diâmetro
de 50 cm e altura de 90 cm. Devem acompanhar: 2
sacos de lona resistente na cor marfim, com
tamanho compatível com o suporte. Suporte em inox
AISI 304, com saco formato circular, pés com
rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro no
Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185^001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do
aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
foider em português ou com tradução do texto para a
língua portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado

EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com alta

resolução para exames de rotina, magnificações,
marcação cirúrgica e biópsias, deve ter exposímetro
microprocessado completo com otimização / controle
via softwrare; COMANDO / GERADOR deve ter
potência nominal de no mínimo 3,5 kW; e faixa de
kV mínima de: 20 a 35 kV, com sensibilidade de 1
kV; Ajuste programávei até 600 mAs com proteção
de sobrecarga no tubo; deve ter seletor de focos
com proteção integrada digital; Temporízador
microprocessado programávei até 200 posições;
indicador em display digital de kV, mA, tempo e
mAs; Sistema de controle e proteção de rotação do
ãnodo giratório; Frenagem do anodo do tubo após
exposição de Raíos-X; Bloqueio eletrônico para
proteção integrada de kV e mAs contra sobrecargas
no tubo de raios-X; Proteção térmica do tubo,
proteção contra falta de filamento; Circuito em dois
estágios para emissão de raios-X; Biombo de
proteção para o operador; EXPOSiMETRO: Deve
ter controle automático de exposição por sistema

UN

UN

02

01

d}
O!-

1$



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
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microprocessado, com quatro campos de aquisição,
seleção para, no mínimo, três combinações -
écran/filme, seleção de densidade em pelo menos
cinco níveis, detectores em estado sóiido com

posicionamento de profundidade; DIMENSÕES
APROXIMADAS; Coluna: Altura: 2.100 mm (máx),
550 mm (min) • Largura: 650 mm - Profundidade:
1.250 mm. BÍ^ÇO ARTICULADO: Deverá permitir
radiografia do paciente em pé, sentado ou em maca;
Deve ter movimentos motorizados com

deslocamento vertical de no mínimo 700 mm;
rotação do tubo mínima de +180° / -180° e
movimento angular de inclinação de pelo menos
(+10o / -10o); Distância foco / filme de 65 cm ou
melhor. Compressão motorizada com seleção digitai;
sensor automático (célula de carga) de parada;
variação de 11 a 18 Kg, com indicação digitai; e
opção de descompressão automática após o término
da emissão de raios-X Deve ter Bucky recipromático
18X24 ou 24x30 e grade antidifusora da fibra de
carbono TUBO: Deve ter tubo metálico com ânodo

giratório de moübdènio; com duplo foco de pelo
menos: 0,1 mm e 0,3 mm; capacidade térmica
mínima do anodo de 300 KHU; fiitração inerente 0,8
mm de berílio e de 0,03 mm de molibdênio;
coiimação automática para bucky 18x24 e 24x30;
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR:
Ampliador em fibra de carbono com fator de
ampliação de 1,5 a 1,8 vezes; Bandeja de
compressão de bordas planas (convencional);
Bandeja de compressão spot localizado; Bandeja de
compressão para biopsia com escala graduada;
Equipamento deve estar preparado para receber
Sistema de Estereotaxia com localização digitai e
sistema microprocessado. Rede monofásica /
bifásica 220V/60Hz:

09 SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTAVEL
com plataforma totalmente digitai com sistema
operacional Windows de alta resolução. Deve
possuir doppier colorido devendo integrar as mais
recentes tecnologias de processamento de imagem
e design ergonômico, deve oferecer aplicações
clínicas versáteis incluindo pacote cardíaco com
Doppier contínuo e recursos de 3D (tempo real)/4D;
Deve ter monitor de LCD, teia plana, colorido, de alta
resolução com no mínimo 19"; APLICAÇÕES:
Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia,
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Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-
esquelétlco - nervos, tendões), Mama, Cardiologia,
Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontaneia,
Anestesia (bloqueios periféricos),
Cerebral/Cerebrovascuiar, Neurologia, 30 / 4D,
Medicina Esportiva, Emergência, Vascular;
Periférico, superficial, entre outros; Deve atender a
todos os tipos de paciente: Adulto, Pedíátrico e
Neonatal. CARACTERÍSTICAS: Deve permitir ajuste
automático da linha de base, escala de velocidade
com angulação da linha de aquisição e ânguio de
correlação, deve ter alta definição de imagem com
256 níveis de cinza para o modo B (2D), angulação
da imagem (Steer) do transdutor linear nos modos B
e Color, gravação de cine para revisão de imagens
nos modos B (2D), M, Doppier Color, Doppier
Espectral (Pulsado-PW e Contínuo-CW); colorização
ajustável (Colorize) em todos os modos de imagem
B, M,Doppler Espectrai (Pulsado-PW e Contínuo-
CW); comparação em tempo real da mesma imagem
em modo 2D e coior; Deve ter braço articulado com
ajuste de altura e rotação, o monitor com ajuste de
rotação e inclinação independente do braço
articulado para melhor ergonomia, deve ter controles
para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da
escala, filtro de parede, posição do foco, velocidade
de varredura, correção de ângulo, mapas de cor,
mapas de velocidade simétrica, iinha de base,
volume de amostra, volume do som, modos duplex e
triplex, inversão e reversão de imagem nos modos
B, Doppier Espectral e Colorido, tamanho e posição
do FOV, Dicom 3.0; Laudo para impressão de
imagens; Deve ter medidas salvas automáticamente
no relatórios configuráveis para todas as aplicações;
Visualização das imagens nos seguintes modos: B
(2D), B/B (dual), 4B (Quad); Modo M: M, M/B, M/D,
M/D/C; Modo Doppier Color (C): B/C; Doppier
Pulsado(PW) e HPRF/DoppIer Pulsado de alto PRF:
D, B/D, B/C/D e B/C/D simultâneos (Triplex) ;
Imagem Trapezoidal para transdutor Linear e
convexo;Power Doppier (Power Angio)/Power
Doppier Direcional; Doppier Tecidual (TDI); Doppier
Contínuo (CW); Modo 3D muítíplanar; Modo
imagem: B (2D) lado a lado, B/B+Color (tempo real);
Modo duplex; Modo Triplex (B ou 2D color +
pulsado simultâneos); Sistema Rotacional de
Imagens; Modo M / Modo M Anatômico; Deve
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permitir utilização de Body Markers (ícones
anatômicos) configuráveis; Deve possui software
para Guia de Biópsia; possui pacote de anotações,
em português, rápido e prático para ser usado a
qualquer momento do exame; possui sistema de
análise do Espectro no modo M em tela única;
otimização automática dos modos B e doppier com
apenas um botão; avaliação automática da
freqüência cardíaca com faixa de medição de pelo
menos 30 a 240 bpm; Deve ter software integrado
para Medida automática da Espessura Intimai - IMT;
Deve permitir as seguintes medidas I cálculos: Modo
B: distância, volume, área, circunferência, ângulo,
porcentagem de estenose, função do VE; Modo M:
tempo, distância e aceleração, freqüência cardíaca,
função do VE; Doppier: velocidade, tempo,
aceleração, frequénda cardíaca, relação
sístole/diástoie, índice de resistência, índice de
pulsatilidade com traçado automático, gradiente de
pressão, PHT; Modo tríplex; Otimização automática
de frequendas de color e power de acordo com a
profundidade; Doppier Tecidual; permitir fádl revisão
do dneloop, de vídeos e imagens arquivadas para
estudos com possibilidade de fazer medidas,
cálculos e anotações em pós-processamento; Deve
ter a possibilidade de otimização da imagem
congelada e em tempo real; Deve possuir pacote
cardíaco completo; Deve permitir upgrade para
indusão futura de pacote 40 com transdutor
volumétrico dedicado; Permite de upgrade para
software de Eiastografia; Deve ser equipado com
gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado,
de fódl acesso e entrada (pen drive) para
armazenamento de imagens/dipes e backup de
presets; Deve possuir medidas/cálculos
automáticas(os), semi-automáticas e manuais no
Doppier Espedral; possuir pacote de medidas para
cálculos em exames de radiologia em geral,
vasculares, cardíacos e obstétricos, relatórios
clínicos com imagens e gráficos da curva de
cresdmento fetal; possuir cálculo e traçado
automático de medidas do Doppier nas imagens
congeladas; Deve ter a possibilidade de alteração e
criação de novos presets (protocolos) para
otimização da imagem em todos os tipos de exames;
Qualquer transdutor deve estar apto a utilizar os
modos de imagem: B, M, Color, Doppier, Doppier
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Pulsado (PW); Deve ter múltiplos focos ajustáveis;
sistema de acomodação e transporte deve no
mínimo ser sob 04 rodízios giratórios em 360° com
freio individual para cada rodízio; sistema de
manuseio do cursor por trackbalí com painel
ergonômico; braço articulado com ajuste de altura e
rotação; Teclado alfanumérico padrão, com teclas de
atalho, funções iluminadas e botões programáveis
pelo usuário; Deve ter sistema de registro digital de
imagens e laudos em disco rígido de alta
capacidade e possibilidade de gravação em CD/DVD
e USB, para posterior recuperação das imagens
indentificado pelo nome do paciente; Software para
harmônica de tecido e hamônica de pulso Invertido
(THI); software de feixes cruzados; software para
reduzir e/ou eliminar ruído em modo B(2D); Software
para imagem estendida (panorâmica) com
capacidade para revisão, anotações e medidas;
Deve permitir divisão de quatro imagens na tela para
visualização e análise nos modos B (2D), M, Power,
Color, Doppier Espectral; divisão de duas Imagens
na tela para visualização e análise nos modos B
(2D), M, Power, Color, Doppier Espectral; Deve ter
teda para controle automático de ganho, ajuste
automático da imagem nos modos B (2D) e doppier
e programação para várias funções com apenas um
toque; laudo para Impressão de imagens; TGC com
8 segmentos; Transdutores eletrônicos devem ser
multifrequenciais de banda larga com, no mínimo, 6
freqüências de ajuste em modo B (2D); Deve ter
mínimo três conexões de transdutores ativas,
simultâneas, selecionáveis pelo painel; capacidade
de magnificação (Zoom/Pan) da imagem;
comparação lado a lado da mesma imagem, em
tempo real, em modo 2D e color (fundamental e
composta); Deve ter software em português e
manual em português. Equipamento com sistema de
alimentação de tensão em 110-220 V sob fusível de
proteção 50Hz-60Hz, com cabo de alimentação de 3
pinos (fase, neutro e terra). Deve ter transdutores
multifrequenciais de banda larga, se necessário
ofertar dois transdutores para atender a faixa de
freqüência solicitada;
Acessórios

01 Transdutor eletrônico multifrequencial Convexo
de banda larga com freqüência ajustável de 2 a 8
MHz;
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11

01 Transdutor eletrônico muitifrequencíai Linear de
banda larga com freqüência ajustável de 3 a 15
MHz:
01 Transdutor eletrônico muitifrequencíai
Endocavitário de banda larga com freqüência
ajustável de 4 a 12 MHz, com no mínimo;
01 Transdutor eietrônico muitifrequencíai Micro-
convexo de banda larga com freqüência ajustável de
4 a 12 MHz;
01 Transdutor eletrônico muitifrequencíai Setorial
cardíaco de banda larga com freqüência ajustável de
1 a 8 MHz;
01 Nobreak de no mínimo 1 Kva;
01 Vídeo Printer P/B;
01 Vídeo Printer colorida.

10 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto, com as
seguintes características: digital, eletrônica, com
escala antropométrica; capacidade de carga de até
200 Kg; graduação/fração de lOOg; antropômetro
com régua em alumínio; plataforma com borracha
antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética;
voltagem 110/220V; dimensões da plataforma com
variação aceitável de +/-5%: (380 x 330) mm.
Garantia mínima de 01 (um) ano. OBS: O
equipamento deverá está de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT e vir calibrada de fábrica, com
selo e lacre do INMETRO.

DETECTOR DIGITAL para Mamógrafo: Detector
Digital do tipo Flat Panei (FPD). O equipamento
deverá ser automático (110V/220V) e que trabalhar
nas freqüências de 50hz ou 60hz. Dimensões
máximas de de 268 x 195 x 15 mm e

obrigatoriedade de ser compatível com o sistema
bucky atual, sem a necessidade de alteração e
modificação do Mamógrafo já existente. Area ativa
de mínima de 23 x 17 cm para aquisição de
imagens. Peso de máximo de 0,95 kg. Sem a
necessidade de remoção do bucky para visualização
da imagem adquirida. Resolução de imagem mínima
de 2600 X 2600 pixels (6,76Mpixels). Tamanho do
pixel de máximo de 80pm. Conversor A/D de no
mínimo 16 bits. Funcionamento sem a necessidade

de baterias. Tempo de pré-visuaiização da imagem
adquirida de aproximadamente 2 segundos. Tempo
máxima para exibição da imagem pós-processada
após liberar o botão de disparo de no máximo
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lOsegundos. O detector deve possuir autodetecção
de Radiação. Estação de Trabalho: Estação de
Trabalho com processador core 15 ou superior. Disco
rígido de no mínimo 1TERA. Memória RAM a partir
de 4GB. Sistema Operacional Windows Professional
licenciado, Windows 7 ou superior. Monitor LED de
no mínimo 19" ou superior. Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo dedicada de

no mínimo 1GB dedicada. Nobreak Blvolt automático

(110V/220V) e potência de no mínimo 600VA.
Software de Aquisição de Imagens Digitais: Software
totalmente em Português (BR). Software compatível
com monitores Touch Screen. Necessidade de login
(Usuário e Senha) para acesso ao software. O
sistema deverá indicar na tela inicial o status de

conexão com PACS, Servidor de Workiist e
Impressora DICOM. O sistema deverá possibilitar de
inserção de dados dos pacientes de forma manual,
via Servidor de Workiist e importação de arquivos do
Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um
paciente na Lista de Trabalho através do número de
identificação (10), Nome e período de datas (de e
até), no mínimo. O sistema deverá permitir inversão
das cores de imagens (imagem negativa). O sistema
deverá permitir aplicação de zoom localizado. O
sistema deverá permitir aplicação de zoom total na
imagem. O sistema deverá permitir movimentação
da imagem na área de visualização. O sistema
deverá possibilitar ajuste automático do tamanho da
imagem ao tamanho da teia. O sistema deverá
permitir visualização de uma ou várias imagens ao
mesmo tempo na tela de aquisição. O sistema
deverá possuir aplicação de Brilho/Contraste através
de atalho no mouse. O sistema deverá permitir
desfazer edição da imagem, retomando à forma
original. O sistema deverá permitir criar cópias das
imagens. Possibilitar salvar imagens individuais
extemamente ao software nos formatos DCM, BMP,
JPG, TIF e PNG. O sistema deverá permitir enviar
individualmente imagens ao PACS. O sistema
deverá permitir impressão em sistemas DICOM ou
impressora a papel. O sistema deverá possuir
ferramentas de Zoom, ajuste ao tamanho da janela,
Rotação 90°, espelhamento e ajuste de
Brilho/Contraste no momento da impressão. O
sistema deverá permitir excluir imagens. O sistema
deverá permitir abrir o estudo de um padente já
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concluído. O sistema deverá permitir abrir exames já
concluídos selecionando por Paciente, Estudo ou
Imagem. O sistema deverá permitir expor
novamente o paciente para complemento de estudo.
O sistema deverá possuir Pacote Dl COM 3.0 com no
mínimo: Print(impressão DICOM), Storage(Envio de
imagens no padrão DICOM para sistemas PACS,
possibilitando, inclusive, laudo à distância), Modaiity
Workiist (Lista de trabalho DICOM).

12 Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco cirúrgico de
emergência com comutação automática para 110 ou
220\/, através de fonte de tamanho reduzido com
iluminação por sistema de LED's totaiizando 36
unidades de LED's. A quantidade de unidades de
LEDs é de 36 no mínimo. Possuir 01 cúpula. Ser
composto por pedestal e base construídos em aço
SAE 1020, com pintura antifemiginosa, sendo
fomecido pronto para ser ligado a tomada ou no
nobreak. Deverá possuir bateria recarregável
incorporada ao equipamento. Cúpula fabricada em
alumínio, possuindo sistema de molas, podendo ser
manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte
extema do aparato. Possuir sistema de freio, deverá
reduzir ao máximo a incidência de sombras na

região do foco. Base (pedestal) e estrutura em aço
SAE 1020 móvel com rodízios e com pintura
antiferruginosa, estrutura com chave iiga/desiiga.
Filtros de absorção de calor, fonte elétricas deverão
ser parte integrante do equipamento. Deve possuir
manopla esterilizável, de fácil encaixe e limpeza,
sendo fomecido no equipamento 2 conjuntos de
manoplas fabricado em polímero flexível e
esterilizável. Possuir controle eletrônico de

temperatura da cor variando num intervalo mínimo
de 3.200 a 5.000 K, com tempo de vida útil dos
LED's de aproximadamente 50.000 horas. Possuir
sistema de controle de intensidade luminosa, através

dos comandos do aparelho, com variação de no
mínimo 25 a 100% da potência total. Possuir sistema
de controle de área do campo de luminosidade.
Deverá fornecer uma zona de foco abrangente,
permitindo facilmente regulagem e um excelente
campo de trabalho. Ilumináncia mínima: 120.000 lux.

13 BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço
inoxidável AISI 304 de V* de diâmetro x 1,2mm de
espessura. SokJa TIG/MIG sem rebarbas; Pés
providos de rodízios com 06 rodízios de 2" de
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diâmetro, com aros de poíietíleno; Composto de 3
faces de 60 cm cada uma, com bandeiras laterais
com movimento de 360°, por meio de anéis
giratórios de aço inox; cortinado em cada bandeira,
em tecido de alta resistência, lavável e facilmente
removível; Medidas aproximadas: 1,70m de altura x
1,80m de largura; Garantia de 01 (um) ano para
peças e serviços. Deve acompanhar 02 tecidos de
alta resistência, lavável e facilmente removível por
cada bandeira. Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
folder em português ou com tradução do texto para a
língua portuguesa oom informações que permitam
identificar as características técnicas do produto

14 Escada de 2 degraus inox • construída em tubos de
aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1
polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de
parede; pés providos de ponteiras de borracha,
estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2
mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22
cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do
primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58
cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante
protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI
304) em toda volta, sem arestas ou pontos
cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do equipamento. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço inoxidável;

15 Suporte de soro em aço inox Suporte para soro em
aço inox > Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI
304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável
através de anel ou manipulo de fixação; Haste em
tubo de aço inoxidável (AISI 304) de Ú polegadas de
diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na
extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI
304), apoiado em 5 rodas de 2 polegadas;
Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e
mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da
Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a
ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002.
Laudo ou comprovante da liga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.
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Carro de curativo - tampo e prateleira em aço
inoxidável AISI 304, com extremidades sem arestas,
gradil em aço inoxidável em toda volta, provido de
balde e bacia, aço inoxidável de 01 polegada de
diâmetro, fixação do tampo e da prateleira em aço
por meio de parafuso sobre arruelas de pressão em
aço inoxidável; rodízios giratórios de 4 polegadas,
revestidos de borracha, sendo 02 com travas;
dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m, todos os
acessórios necessários para o completo
funcionamento do móvel. É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDG 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para
efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

NEGATOSCÔPIO de parede, com a seguinte
característica: 01 (um) corpo com luminosidade
homogênea por luz fluorescente em toda a
superfície, visor translúcido flexível, medida
aproximada (50,0 cm de comprimento x 40,0 cm de
altura), alimentação 110/220 v, freqüência 50/60 Hz.
Embalagem com dados de identificação do produto
e registro no Ministério da Saüde/ANVISA

Mesa de exames - Mesa para exame clínico -
Estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/2" de
diâmetro e 1,25 mm de espessura, com tratamento
antiferruginoso e com acabamento em pintura epóxi;
Leito em chapa de aço n° 22, com tratamento
antiferruginoso, pintura eletrostática em epóxi; Com
cabeceira móvel através de cremalheira; Com
colchonete em espuma de poliuretano, densidade
23, espessura de 10 cm, revestido em courvin com
fechamento térmico sem costura; Dimensões
aproximadas: 65 x 190 x 80 cm (largura x
profundidade x altura). É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANViSA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para
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efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Cataiogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

19 MESA ginecológica com gabinete em MDF de
ISmm. Deve possuir no mínimo 2 portas e 4
gavetas. Leito estofado revestido em courvin,
dividido em 3 seções. Assento fixo, parte posterior e
anterior com movimentos através de cremalheira.

Trendelemburg para partos, exames e curativos.
Possuir par de porta-coxas, com haste em aço inox
e apoio em poliuretano anexos e gavetas de inox.
Capacidade mínima de ISOkg. Dimensões
aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Rodízios com
fheios de 3 polegadas. É exigido: * Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento; * Certificado de boas práticas de
fabricação da ANVISA Registro no Ministério da
Saúde ou cópia do ato que o isenta tal produto do
registro; 'Certificado de quaiidade do aço inox.

UN 01
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20 BIOMBO de proteção plumbífera com as seguintes
características: duplo com 2 mm Pb, construído em
estrutura de alumínio sobre rodízios, com visor de
vidro plumbífero de (10,0 x 20,0}cm, medindo
aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm.
Acondicionado em embaiagem original do fabricante,
com o nome do responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde/ANVISA.
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Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Governo Municipal, ou oferecer outras Informações que íulqar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras
VALIDACAO DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em. / /

Carimbo / Assinatura

Coordenador Responsável
Em, I I
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CONSULTA DE PREÇOS - AQU1SÍÇÕÍB OÉ ÉQÜÍPAMENtOS^̂ I^
PiRiíiiUÍEiltiiSP^ RI^ÊRENCIA DE SAÚDE DA RÉFÉÉÉNp
A PROPOSTA: itmjiimmiÈMn do ministério da saúde .

RAZAO SOCIAL:

r-.jLL.ni'A^ a^ã^í£A-7Ca^'>^ l2?o -Si loí
Bairro: Cidade: Pè^-ÍOA Estado: CEP: ^

CNPJ: lUl^ííSi/nOnl-Ol _ Telefone: Pax: ——

Nome para contato: ^éj/l/yAA^Põ Tel. para conta^^

Solicitamos apresentaçfio de Proposta, objetivando a execução do objeto abaixo descrito:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreçOes com
carrinho capacidade até 3 litros, tipo cirúrgico,
capacidade frasco coletor 2 frascos plástico minimo
2,5 litros autociavávei graduado em alto relevo, com
suporte duplo suspenso, potência motor minimo 1/4
HP, caracteristicas adicionais baixo ruido, motor
com proteção, micro filtro, tampão do frasco em
silicone, freqüência 50/60 Hz, volume de ar fluxo
mínimo de O a 20 ipm, tensão 220 V, acessórios
vacuêmetro (minimo :0 a 22 poiHg/560 mmHg,
teclado membrana, alarmes, frasco extra, outros
componentes 10 ciraiHos completos para aspiração.
Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3
polegadas, com freio. Robustez adequada para uso
profissional hospitalar, deve permitir visualização e
ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo
curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para
fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de
proteção do motor em material plástico resistente.
Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP,
Permitir uso continuo/intermitente com indicação no
painel de controle, quando em uso intermitente, o
acionamento deve ser por pedai elétrico, deve
acompanhar pedai; Funcionamento através de,
diafraqma, sem superfícies de fticcão, isento di
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02

03

óleo; deve ter mfdo mãMmo de 60 dBA, deve ter
micro filtro na saída de ar até 0,5 mícron, para evitar
a difusão de bactérias para o ambiente de uso do
equipamento, deve ter filtro fiidrofõbioo localizado
antes da entrada do compressor; deve possuir
vacuômetro e registro de agulha de passo fíno, de
aita resistência em aço inox, para ajuste de vácuo;
Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de controle com
indicação digitai para funcionamento, modo de
operado, som inibido e espera para rearme; deve
ter suporte para duas cânuias (acompanha cânuias);
deve ter dois frascos coletores com capacidade
2.500 ml cada um, devendo ser em plástico de aita
resistência a impactos e autoclavável, com
graduação em aito-relevo; Tampa do fiesco de alta
durabilidade, devendo ser fabricada em silicone;
deve possuir alarme audiovisuai com desligamento
automático em caso de preenchimento do frasco;
deve ser equipado com sistema de segurança que
não permite o rearme enquanto o frasco estiver
cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a
aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para
silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de
modo de operação; alimentação 220 V (60 Hz).

ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE
HORIZONTAL DE MESA até 75 litros. Com as

seguintes características mínimas ou superiores:
capacidade de ao menos 54 litros; elétrico,
temperatura de esterilização regulável de 120 a
134''C; tempo de esterilização regulável até 60
minutos e tempo de secagem ajustável até 45
minutos com comando microprocessado; câmara
interna retangular em aço inox com medidas
intemas aproximadas de (30 x 30 x 60)cm; 2.400
watts; porta em aço inox AISI 304 maciça e
abauiada internamente com fechamento via braço
concentrico movimentada através de volante central;
voltagem de 220 volts.

BISTURI MICROPROCESSADO tipo i - Bisturi
eletrônico multifuncional para todos os
procedimentos de centro dn^rgico, inclusive de aita
complexidade, sem restrições. Microprocessado
com refrigeração por convecção (sem uso de
ventiladores ou coolers); Indicação digital da
potênda em Watts, através de displays
independentes para todos os modos de operação;
ajuste digitai de potência com precisão de 01 Watt
para todos os modos de operado, através de teclas
blindadas tipo up/down no painel e através da
caneta de comando manual; sistema de monitoracã<
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da resistência/contato da placa-padente adesiva
(dividida) com indicação visual da qualidade do
contato através de display gráfico localizado no
painel frontal e seleção automática do sistema de
monitoração conforme tipo de placa conectada
(comum ou bipartida), através de um único cabo.
Permitir o adonamento das funções eletro cirúrgicas
monopolares através de dois pedais duplos ou
permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de
comando manual. Permitir ainda, a operação do
modo bipolar através de pedal indeperidente e de
forma automática sem a necessidade de acionar

qualquer teda no painel do equipamento
(independente da nomendatura de cada fabricante).
Permitir a memorização automática (não volátil -
mantida mesmo após desligar o apareifro) de um
conjunto de valores de potândas programadas pelo
usuário; Possuir corte pulsado para intervenções
endoscópicas que requeiram aitemadamente o corte
e a coagulação. Possuir sistema que controle a
potênda no inido do corte de acordo com a
resisténda do teddo. Pemiitir modo de seiagem de
vasos, através de instrumento multifundonal que
opere em 4 funções (apreensão, dissecção,
coagulação e corte energizado) e tecidos
vascularizados e com vasos de até 7 mm. Potôndas

desejáveis para cada modo de operação; mínimo de
300 Watts para corte puro, forçado e pulsado,
mínimo de 03 nfveis de blends em dois modos

(normal e forçado); pelo menos 04 modos de
coagulação com no mínimo 120 Watts e potôndas
mínimas para os modos de Bipolar, sendo: 50 W
para micro bipolar, 100 Watts para bipolar e 125
Watts para macro bipolar e corte bipolar. Permitir
conexão com ooagulador argõnio, mantendo todas
as funções convendonais do bisturi elétrico
disponíveis para uso através de caneta
multifuncional com funções de corte e coagulação
com gás e corte e coagulação convendonal.
Seleção automática de voltagem de acordo com a
rede elétrica (127/220 VAC), podendo ser ligado em
qualquer tomada cuja voltegem da rede elétrica
esteja entre 100 e 240 VAC. Acessórios: 01
carrintto; 01 pedai duplo (monopolar); 01 pedai
simples para o modo tiipolar; 01 placa de retomo
permanente de aço inox adulto com cabo
compatível; 200 placas adesivas descartáveis
bipartidas e 01 cabo permanente compatível com
sistema de monitoração de contato; 02 canetai
porta-eletrodo de comando manual duplo (botões
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acionamento de corte e coagulação) e conector
universal/S pinos; 02 pinças bipotares; 02 jogos com
05 eletrodos médicos cada para uso gerai - sendo:
01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01
ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo
bola.

04 CILINDRO de oxigênio portátil > Cilindro de oxigênio
medicinal de alta pressão em aço na cor
verde<emblema sem costura, com capacidade de 3
iKros (0,45 m3), com diâmetro de 114 mm, altura de
395 mm.

05 ESFIGMOMANOMETRO adulto anerõide -

Manômetro anerõide pré^iibrado, com selo do
Inmetro, cxim visor graduado de O a 300 mmHg,
preciso e de Mcil leitura. Esfigmomanômetro
anerõide, braçadeiras confeccionadas em náilon
resistente e lavávei com costura dupla e fecho em
metal, pera, manguito e tubo espiralado flexível
livres de látex. Livre de mercúrio. Manômetro grande
com 130 mm de diâmetro, mostrador com
numeração e ponteiro em preto e de Mcii leitura,
possibilidade de giro horizontal do manômetro não
inferior à 90**, escala de O á 300 mmHg, válvula
metálica tipo rosca para precisa seleção da
descarga de ar, montado sobre pedestal em aço
com pintura epóxi e rodízios. Devem acompanhar
02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com
fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho

adolescente. Certificado de calibração expedido pela
RBC/INMETRO deverá acompanhar o produto.

06 ESTETOSCÕPIO uso adulto - biauricular, em aço
inoxidável, haste flexível na cunratura do tubo Y
duplo em aço inoxidável, com diafiragma resistente e
removível de sensibilidade para auscuita
cardiopuimonar, que permita um mínimo de escuta
de sons ambiente e um máximo de sons de aita e

baixa freqüência próprios do paciente adulto;
auscuitador em aço inoxidável; membranas
substituiveis, em plástico resistente, com
acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01
(uma) membrana de diafiragma sobressalente,
resistente para ser acondidonado no auscuitador; 01
(um) par de olivas extra. É exigido: Garantia minima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos

de análise e parecer técnico deve acompanhar a
proposta: Catalogo ou folder em português ou coi
tradução do texto para a linoua portuguesa coi
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08

informações que permitam identificar as
caracteristicas técnicas do produto ofertado.

SUPORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em
tut)os de aço inoxidável AtSi 304 redondos, com 1
polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Solda
TIG ou similar, sem rebarbas; Dimensões: diâmetro
de 50 cm e altura de 90 cm. Devem acompanhar: 2
sacos de lona resistente na cor marfim, com
tamanho compatível com o suporte. Suporte em inox
AISI 304, com saco formato circular, pés com
rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro no
Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do
aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
fotder em português ou com tradução do texto para
a língua portuguesa com informações que permitam
identificar as caracteristicas técnicas do produto
ofertado

EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com alta

resolução para exames de rotina, magnificações,
marcação cirúrgica e biõpsias, deve ter exposimetro
microprocessado completo com otimização /
controle via software; COMANDO / GERADOR
deve ter potânda nominal de no mínimo 3,5 kW; e
febca de kV mínima de: 20 a 35 kV, com
sensibilidade de 1 kV; Ajuste programável até 600
mAs com proteção de sobrecarga no tutx); deve ter
seletor de focos com proteção integrada digital;
Temporizador microprocessado programável até 200
posições; Indicador em display digital de kV. mA,
tempo e mAs; Sistema de controle e proteção de
rotação do ânodo giratório; Frenagem do anodo do
tubo após exposição de Raios-X; Bloqueio eletrônico
para proteção integrada de kV e mAs contra
sobrecargas no tubo de raios-X; Proteção térmica do
tubo, proteção contra feita de filamento; Circuito em
dois estágios para emissão de raios-X; Biombo de
proteção para o operador; EXPOSiMETRO: Deve
ter controle automático de exposição por sistema
microprocessado, com quatro campos de aquisição,
seleção para, no minimo, trôs combinações -
écran/fiime, seleção de densidade em pelo menos
cinco níveis, detectores em estado sólido com
posicionamento de profundidade; DIMENSÕES
APROXIMADAS: Coluna: Altura: 2.100 mm (máx),
550 mm (min) - Largura: 650 mm - Profundidade:
1.250 mm. BRAÇO ARTICULADO: Deverá permitii
radiografia do paciente em pé, sentado ou em ma
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09

Deve ter ino\nmentos motorizados com

deslocamento vertical de no minimo 700 mm;
rotação do tubo minima de +160° / -180° e
movimento angular de inclinação de pelo menos
(+10o / -10o); Distância foco / filme de 65 cm ou
melhor. Compressão motorizada com seleção
digitai; sensor automático (célula de carga) de
parada; variação de 11 a 18 Kg, com indicação
digitai; e opção de descompressão automática após
o término da emissão de raios-X Deve ter Bucky
redpromático 18X24 ou 24x30 e grade antldifúsora
da fibra de carbono TUBO: Deve ter tubo metálico

com ânodo giratório de molibdênio; com duplo foco
de peto menos: 0,1 mm e 0,3 mm; capacidade
térmica mínima do anodo de 300 KHU; filtração
inerente 0,8 mm de beriiio e de 0,03 mm de
molibdênio; colimação automática para bucky 18x24
e  24x30; ACESSÓRIOS QUE DEVEM
ACOMPANHAR: Ampliador em fibra de carbono
com fator de ampliação de 1,5 a 1,8 vezes; Bandeja
de compressão de bordas planas (convencionai);
Bandeja de compressão spot localizado; Bandeja de
compressão para biopsia com escala graduada;
Equipamento deve estar preparado para receber
Sistema de Estereotaxia com localização digital e
sistema microprocessado. Rede monofásica /
bHãsica 220V/60Hz;

SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTAVEL
com plataforma totalmente digital com sistema
operadonai Windows de alta resolução. Deve
possuir doppler colorido devendo integrar as mais
recentes tecnologias de processamento de imagem
e design ergonômico, deve oferecer aplicações
dinicas versáteis induindo pacote cardíaco com
Doppler continuo e recursos de 3D (tempo reai)f4D;
Deve ter monitor de LCD, teia plana, colorido, de
alta resolução com no minimo 19"; APLICAÇÕES:
Abdominal, Ginecologia, Obstetrida, Urologia,
Partes Pequenas, Tireõide, Ortopedia
(Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama,
Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transaaniano,
Transfontanela, Anestesia (bloqueios periféricos),
Cerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 3D / 4D,
Medicina Esportiva, Emergênda, Vascular;
Periférico, superfidal, entre outros; Deve atender a
todos os tipos de padente: Adulto, Pediátrico e
Neonatai. CARACTERÍSTICAS: Deve permitir ajuste
automático da linha de base, escala de veloddade
com angulação da linha de aquisição e ângulo de
correlação, deve ter alta definição de imagem com
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256 níveis de dnza para o modo B (20), angulaçfio
da imagem (Steer) do transdutor linear nos modos
B e Color, gravação de dne para revisão de
imagens nos modos 8 (20), M, Ooppier Color,
Ooppier Espectral (Pulsado-PW e ContInuo-CW);
colorízação ajustável (Colorize) em todos os modos
de imagem 8, M,Ooppler Espectral (Pulsado-PW e
ContInuo-CW); comparação em tempo real da
mesma imagem em modo 20 e colon Oeve ter braço
articulado com ajuste de altura e rotação, o monitor
com ajuste de rotação e indinação independente do
braço articulado para melhor ergonomia, deve ter
controles para ajuste de tamanho da amostra,
veloddade da escala, filtro de parede, posição do
foco, veloddade de varredura, correção de ângulo,
mapas de cor, mapas de veloddade simétrica, linha
de base, volume de amostra, volume do som, modos
duplex e triplex, inversão e reversão de imagem nos
modos 8, Doppier Espectral e Colorido, tamanho e
posição do FOV, DIcom 3.0; Laudo para impressão
de imagens; Deve ter medidas salvas
automáticamente no relatórios configuráveis para
todas as aplicações; Visualização das imagens nos
seguintes modos: 8 (2D), 8/8 (dual), 48 (Quad);
Modo M: M, M/8, M/D, M/D/C; Modo Doppier Color
(C): B/C; Doppier Pulsado(PW) e HPRF/DoppIer
Pulsado de alto PRF: D, BID. 8/C/D e 8/C/D
simultâneos (Triplex) ; Imagem Trapezoidal para
transdutor Linear e convexo;Power Doppier (Power
Angio)/Power Doppier DIrecional; Doppier Tecidual
(TDi); Doppier Continuo (CW); Modo 3D multiplanar;
Modo imagem: 8 (2D) lado a lado, 8/8+Cotor (tempo
real); Modo duplex; Modo Triplex (8 ou 2D color +
pulsado simultâneos); Sistema Rotacional de
Imagens; Modo M / Modo M Anatômico; Deve
permitir utilização de Body Mai1<ers (ícones
anatômicos) configuráveis; Deve possui software
para Guia de Biõpsia; possui pacote de anotações,
em português, rápido e prático para ser usado a
qualquer momento do exame; possui sistema de
análise do Espectro no modo M em tela única;
otimização automática dos modos 8 e doppier com
apenas um botão; avaliação automática da
freqüência cardíaca com ftilxa de medição de pelo
menos 30 a 240 bpm; Deve ter software Integrado
para Medida automática da Espessura Intimai • IMT;
Deve permitir as seguintes medidas / cálculos: Modo
8: distância, volume, área, circunferência, ângulo,
porcentagem de estenose, função do VE; Modo M:
tempo, distância e aceleração, freqüência cardíaca,
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função do VE; Doppier velocidade, tempo,
aceleração, frequânda cardíaca, relato
sístole/dlástole, índice de resistônda, índice de
pulsatilidade com traçado automático, gradiente de
pressão, PHT; Modo tríplex; Otimização automática
de firequendas de color e power de acordo com a
profundidade; Doppier Tecidual; permitir fãdl revisão
do dneloop, de vídeos e Imagens arquivadas para
estudos com possibilidade de tazer medidas,
cálculos e anotações em pós-processamento; Deve
ter a possibilidade de otimização da imagem
congelada e em tempo real; Deve possuir pacote
cardíaco completo; Deve permitir upgrade para
inclusão futura de pacote 4D com transdutor
volumétrico dedicado; Permite de upgrade para
software de Elastografia; Deve ser equipado com
gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado,
de fácil acesso e entrada (pen drive) para
armazenamento de Imagens/clipes e backup de
presets; Deve possuir medidas/cálculos
automáticas(os), semi-automáticas e manuais no
Doppier Espectral; possuir pacote de medidas para
cálculos em exames de radiologia em geral,
vasculares, cardíacos e obstétricos, relatórios
clínicos com imagens e gráficos da curva de
crescimento fatal; possuir cálculo e traçado
automático de medidas do Doppier nas Imagens
congeladas; Deve ter a possibilidade de alteração e
criação de novos presets (protocolos) para
otimização da imagem em todos os tipos de
exames; Qualquer transdutor deve estar apto a
utilizar os modos de imagem: B, M, Color, Doppier,
Doppier Pulsado (PW); Deve ter múltiplos focos
ajustáveis; sistema de acomodação e transporte
deve no minimo ser sob 04 rodízios giratórios em
360° com freio individual para cada rodízio; sistema
de manuseio do cursor por tracitball com painel
ergonômico; braço articulado com ajuste de altura e
rotação; Tedado alfanumérico padrão, com tedas
de atalho, funções iluminadas e botões
programáveis pelo usuário; Deve ter sistema de
registro digital de Imagens e laudos em disco rígido
de alta capaddade e possibilidade de gravação em
CD/DVD e USB, para posterior recuperação das
imagens indentíficado pelo nome do padente;
Software para harmônica de teddo e hamônica de
pulso invertido (THI); software de feixes mizados|
software para reduzir e/ou eliminar ruido em modr
B(2D); Software para imagem estendidr
(panorâmica) com capacidade para revisão!



^^ane/í/;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM

anotaçOes e medidas; Deve permitir divisão de
quatro imagens na teia para visualização e análise
nos modos B (2D), M, Power, Color, Doppier
Espectral; divisão de duas Imagens na tela para
visualização e análise nos modos B (2D), M, Power,
Color, Doppier Espectral; Deve ter teda para
controle automático de ganho, ajuste automático da
imagem nos modos B (2D) e doppier e programação
para várias funçCes com apenas um toque; laudo
para impressão de imagens; TGC com 8 segmentos;
Transdutores eletrônicos devem ser

multifirequenciais de banda larga com, no mínimo, 6
freqüências de ajuste em modo B (2D); Deve ter
mínimo trôs conexões de transdutores ativas,
simultâneas, selecionáveis pelo painel; capaddade
de magnificaçâo (Zoorn/Pan) da imagem;
comparação lado a lado da mesma imagem, em
tempo real, em modo 2D e color (fundamental e
composta); Deve ter software em português e
manual em português. Equipamento com sistema de
alimentação de tensão em 110-220 V sob fusível de
proteção S0Hz-60Hz, com cabo de alimentação de 3
pinos (fase, neutro e terra). Deve ter transdutores
multifrequendais de banda larga, se necessário
ofertar dois transdutores para atender a faixa de
frequênda solidtada;
Acessórios

01 Transdutor eletrônico muitifrequencial Convexo
de banda larga com frequênda ajustávet de 2 a 8
MHz;
01 Transdutor eletrônico muitifrequencial Linear de
banda larga com frequênda ajustável de 3 a 15
MHz;
01 Transdutor eletrônico multifrequendal
Endocavitário de banda larga com freqüência
ajustável de 4 a 12 MHz, com no mínimo;
01 Transdutor eletrônico muiUfrequendai
Micro-convexo de banda larga com fiequenda
ajustável de 4 a 12 MHz;
01 Transdutor eletrônico muitifrequencial Setorial
cardíaco de banda larga com frequênda ajustável de
1 a 8 MHz;
01 Nobreak de no mínimo IKva;
01 Vídeo Prínter P/B;
01 Vídeo Printer colorida.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto, com as
seguintes características: digital, eletrônica, com
escala antropométrica; capacidade de carga de até
200 Kg; graduação/fréção de lOOg; antropômetro
com régua em aiuminlo; plataforma com borracha;

10 UN 02



t^ane/7/>-

ESTADODAPARAfBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

11

antiderrapante; pés reguláveis em borracha
sintética; voltagem 110/220V; dimensões da
plataforma com variação aceitável de +/-S%: (380 x
330) mm. Garantia minima de 01 (um) ano. OBS: O
equipamento deverá está de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT e vir calibrada de fábrica, com
selo e lacre do INMETRO.

DETECTOR DIGITAL para Mamógrafb: Detector
Digital do tipo Flat Panei (FPD). O equipamento
deverá ser automático (110ViS20V) e que trabalhar
nas freqüências de 50hz ou 60hz. Dimensões
máximas de de 268 x 195 x 15 mm e

obrigatoriedade de ser compatível com o sistema
bucky atual, sem a necessidade de aiteraçâo e
modificação do Mamógrafb já existente. Area ativa
de mínima de 23 x 17 cm para aquisição de
imagens. Peso de máximo de 0,95 kg. Sem a
necessidade de remoção do bucky para visualização
da imagem adquirida. Resolução de imagem mínima
de 2600 X 2600 pixels (6,76Mpixels). Tamanho do
pixel de máximo de 80pm. Conversor A/D de no
mínimo 16 bits. Funcionamento sem a necessidade

de baterias. Tempo de pré-visuaiização da imagem
adquirida de aproximadamente 2 segundos. Tempo
máxima para exibição da imagem pós-processada
após liberar o botão de disparo de no máximo
lOsegundos. O detector deve possuir autodetecção
de Radiação. Estação de Trabalho: Estação de
Trabalho com processador core 15 ou superior. Disco
rígido de no mínimo 1TERA. Memória RAM a partir
de 4GB. Sistema Operacional Windows Professional
licenciado, Windows 7 ou superior. Monitor LED de
no mínimo 19' ou superior. Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo dedicada de

no mínimo 1GB dedicada. Nobreak Bivolt automático

(110V/220V) e potênda de no mínimo 600VA.
Software de Aquisição de Imagens Digitais: Software
totalmente em Português (BR). Software compatível
com monitores Touch Screen. Necessidade de iogin
(Usuário e Senha) para acesso ao software. O
sistema deverá indicar na tela inicial o status de

conexão com PACS, Servidor de Workiist e
Impressora DICOM. O sistema deverá possibilitar de
inserção de dados dos padentes de forma manual,
\^a Servidor de Workiist e importação de arquivos do
Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um
padente na Lista de Trabalho através do número de
identificação (ID), Nome e período de datas (de e,
até), no mínimo. O sistema deverá permitir invei
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das cores de imagens (imagem negativa). O sistema
deverá pennitir aplicação de zoom localizado. O
sistema deverá permitir aplicação de zoom total na
imagem. O sistema deverá permitir movimentação
da imagem na área de visualização. O sistema
deverá possibilitar ajuste automático do tamanho da
imagem ao tamanho da tela. O sistema deverá
permitir visualização de uma ou várias imagens ao
mesmo tempo na tela de aquisição. O sistema
deverá possuir aplicação de Brilho/Contraste através
de atalho no mouse. O sistema deverá permitir
descer edição da imagem, retomando á forma
original. O sistema deverá pemiitír criar cópias das
imagens. Possibilitar salvar Imagens individuais
extemamente ao software nos formatos DOM, BMP,
JPG, TIF e PNG. O sistema deverá permitir enviar
individualmente imagens ao PACS. O sistema
deverá permitir impressão em sistemas DICOM ou
impressora a papei. O sistema deverá possuir
ferramentas de Zoom, ajuste ao tamanho da janela,
Rotação 90**, espelhamento e ajuste de
Brilho/Contraste no momento da impressão. O
sistema deverá permitir excluir imagens. O sistema
deverá permitir abrir o estudo de um paciente já
conduido. O sistema deverá permitir abrir exames já
condufdos seledonando por Padente, Estudo ou
Imagem. O sistema deverá permitir expor
novamente o padente para complemento de estudo.
O sistema deverá possuir Pacote DICOM 3.0 com
no mínimo: Print(lmpressão DICOM), Storage(Envio
de imagens no padrão DICOM para sistemas PACS,
possibilitando, indusive, laudo à distânda), Modality
Worklist (Lista de trabalho DICOM).

12 Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco drúrgico de
emergênda com comutado automática para 110 ou
220V, através de fonte de tamanho reduzido com
iluminação por sistema de LED's totalizando 36
unidades de LED's. A quantidade de unidades de
LEDs é de 36 no minimo. Possuir 01 cúpula. Ser
composto por pedestal e base construídos em aço
SAE 1020, com pintura antíferruginosa, sendo
fornecido pronto para ser ligado a tomada ou no
nobreak. Deverá possuir trateria recarregável
incorporada ao equipamento. Cúpula fabricada em
alumínio, possuindo sistema de molas, podendo ser
manuseado tanto pela pEute estéril quanto pela parte
externa do aparato. Possuir sistema de freio, deverá
reduzir ao máximo a incidência de sombras na

região do foco. Base (pedestal) e estrutura em aço
SAE 1020 móvel com rodízios e com pintuf*
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14

antiferruginosa, estrutura com chave liga/desliga.
Filtros de absorção de calor, fonte elétricas deverão
ser parte Integrante do equipamento. Deve possuir
manopla esterilizável, de fácil encaixe e limpeza,
sendo fomeddo no equipamento 2 conjuntos de
manoplas fabricado em polímero flexível e
esterilizável. Possuir controle eletrônico de

temperatura da cor variando num intervalo mínimo
de 3.200 a 5.000 K, com tempo de vida útil dos
LED's de aproximadamente 50.000 horas. Possuir
sistema de controle de intensidade luminosa,
através dos comandos do aparelho, com variação de
no mínimo 25 a 100% da potência total. Possuir
sistema de controle de área do campo de
luminosidade. Deverá fornecer uma zona de foco

abrangente, permitindo fôcílmente regulagem e um
excelente campo de trabalho. Iluminância mínima:
120.000 lux.

BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço
inoxidável AISI 304 de V* de diâmetro x 1,2mm de
espessura. Solda TIG/MIG sem rebarbas; Pés
providos de rodízios com 06 rodízios de 2" de
diâmetro, com aros de polietileno; Composto de 3
faces de 60 cm cada uma, com bandeiras laterais
com movimento de 360°, por meio de anéis
giratórios de aço inox; cortinado em cada bandeira,
em tecido de alta resistência, lavávei e facilmente
removível; Medidas aproximadas: 1,70m de altura x
1,80m de largura; Garantia de 01 (um) ano para
peças e serviços. Deve acompanhar 02 tecidos de
alta resistência, lavávei e facilmente removível por
cada bandeira. Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
foider em português ou com tradução do texto para
a lingua portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto

Escada de 2 degraus inox - constmída em tubos de
aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1
polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de
parede; pés providos de ponteiras de borracha,
estmtura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2
mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22
cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do
primeiro piso: 20 cm e segundo piso; 38 cm, com 58
cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante
protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI
304) em toda volta, sem arestas ou pontos
cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses|
após o aceite definitivo do equipamento. Laudo oi
comprovante da liga AISI do aco inoxidável;
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Suporte de soro em aço inox Suporte para soro em
aço inox - Coluna em tubo de aço Inoxidável (AISI
304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável
através de anel ou manipulo de fixação; Haste em
tubo de aço inoxidável (AISI 304) de % polegadas de
diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na
extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI
304), apoiado em 5 rodas de 2 polegadas;
Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e
mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da
Saúde ou cadastro de isenção do mesmo Junto a
ANVISA, conforme ROO 185/2001 e 260/2002.
Laudo ou comprovante da liga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

Carro de curativo - tampo e prateleira em aço
inoxidável AISI 304, com extremidades sem arestas,
gradll em aço inoxidável em toda volta, provido de
balde e bada, aço inoxidável de 01 polegada de
diâmetro, fixação do tampo e da prateleira em aço
por meio de parafuso sobre arruelas de pressão em
aço inoxidável; rodízios giratórios de 4 polegadas,
revestidos de borracha, sendo 02 com travas;
dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m, todos os
acessórios necessários para o completo
funcionamento do móvel. É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a /\NVIS/^
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para
efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

NEGATOSCOPIO de parede, com a seguinte
característica: 01 (um) corpo com luminosidade
homogênea por luz fluorescente em toda a
superfície, visor translúcido flexível, medida
aproximada (50,0 on de comprimento x 40,0 cm de
altura), alimentação 110/220 v, freqüência 50/60 Hz./
Embalagem com dados de identificação do produt/'
e registro no Ministério da Saúde/ANVISA
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Mesa de exames - Mesa para exame dinico -
Estiutura em tubos de aço carbono de 1 1/2' de
diâmetro e 1,25 mm de espessura, com tratamento
antíferruginoso e com acabamento em pintura epóxi;
Leito em chapa de aço n° 22, com tratamento
antiferruginoso, pintura eietrostática em epóxi; Com
cabeceira móvei através de cremaiheira; Com
coichonete em espuma de poliuretano, densidade
23, espessura de 10 cm, revestido em courvin com
fechamento témiico sem costura; Dimensões
aproximadas: 65 x 190 x 80 cm (iargura x
profundidade x altura). É exigido: Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260^002. Laudo ou

comprovante da liga AIS! do aço inoxidável; Para
efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com Informações que permitam
identificar as características técnicas do produto
ofertado.

MESA ginecoiógica com gabinete em MDF de
15mm. Deve possuir no minimo 2 portas e 4
gavetas. Leito estofedo revestido em courvin,
dividido em 3 seções. Assento fixo, parte posterior e
anterior com movimentos através de cremaiheira.

Trendeiemburg para partos, exames e curativos.
Possuir par de porta-coxas, com haste em aço inox
e apoio em poliuretano anexos e gavetas de inox.
Capacidade mínima de 150kg. Dimensões
aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Rodízios com
freios de 3 polegadas. É exigido: * Garantia mínima
de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento; * Certificado de boas práticas de
fabricação da ANVISA Registro no Ministério da
Saúde ou cópia do ato que o isenta tal produto do
registro; 'Cerceado de qualidade do aço inox.
BIOMBO de proteção plumbífera com as seguintes
características: duplo com 2 mm Pb, construído em
estrutura de alumínio sobre rodízios, com visor de
vidro plumbifero de (10,0 x 20,0)cm, medindo
aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm.
Acondicionado em embalagem original do|
fabricante, com o nome do responsável técnico
registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
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ESTADO OAPARAfBA
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VALOR TOTAL 1—r

DATA Assinai e Carimbo do

lonente

tssa3t^S!S&'
Rua

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não deverá ser
inferior a 30 (trinta) dias

Prazo para entrega Conforme autorizações da Administração

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, fovor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa de
Preços do Governo Municipal, ou oferecer outras informações que julgar necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras

VAUDACAO DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

Pesquisador
Em, l /

Carimbo / Assinatura

Coordenador Responsável
Em, / /
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE SAÚDE

«vívane/?/

FlsN'Q3£!

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0-DO OBJETO

1.1 - Constituí objeto da respectiva solicitação; Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico
hospitalares referentes as Propostas de n» 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01

^ respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher neste
~  município.

2.0 - DA PESQUISA DE MERCADO

2.1 - Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa
de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes,
relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

2.2 - Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Agosto de 2017.

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
1  AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle
remoto, 220V com consumo máximo de
1050W, temperatura mínima 18 graus; com
as funções Sleep e Swing, com
classificação de consumo A.

2  BEBEDOURO/PURIFICADOR

REFRIGERADO - Especificação técnica:
Com Bandeja Removível; Termostato
Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo:
Coluna; Quantidade de Torneiras: 2
Temperatura da Água: 2

3  GELADEIRA/REFRIGERADOR
DOMÉSTICO com capacidade 280 litros;
congelador com porta e sistema frost free.

4  ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreções
com carrinho capacidade até 3 litros, tipo
cirúrgico, capacidade frasco coletor 2
frascos plástico mínimo 2,5 litros
autoclavável graduado em alto relevo, com
suporte duplo suspenso, potência motor
mínimo 1/4 HP, características adicionais
baixo ruído, motor com proteção, micro filtro,
tampão do frasco em silicone, freqüência

UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
Und 8  1.200,00 9.600,00

Und 559,00 1.118,00

Und

Und

1  1.499,00 1.499,00

6.500,00 6.500,00



50/60 Hz, volume de ar fluxo mínimo de O a
20 Ipm, tensão 220 V, acessórios
vacuômetro (mínimo :0 a 22 poiHg/560
mmHg, teclado membrana, alarmes, frasco
extra, outros componentes 10 circuitos
completos para aspiração. Deve ser
montado sobre pedestal com rodízios de 3
polegadas, com freio, Robustez adequada
para uso profissional hospitalar, deve
permitir visualização e ajuste pelo operador
sem necessidade de o mesmo curvar-se;
deve possuir alça de empunhadura para
fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa
de proteção do motor em material plástico
resistente. Sistema de ventilação interna do
motor de 1/4 HP, Permitir uso
continuo/intermitente com indicação no
painel de controle, quando em uso
intermitente, o acionamento deve ser por
pedal elétrico, deve acompanhar pedal;
Funcionamento através de diafragma, sem
superfícies de fricção, isento de óleo; deve
ter ruído máximo de 60 dBA, deve ter micro
filtro na saída de ar até 0,5 micron, para
evitar a difusão de bactérias para o
ambiente de uso do equipamento, deve ter
filtro hidrofóbico localizado antes da entrada
do compressor; deve possuir vacuômetro e
registro de agulha de passo fino, de alta
resistência em aço inox, para ajuste de
vácuo; Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de
controle com indicação digital para
funcionamento, modo de operação, som
inibido e espera para rearme; deve ter
suporte para duas cânulas (acompanha
cânulas); deve ter dois frascos coletores
com capacidade 2.500 ml cada um,
devendo ser em plástico de alta resistência
a impactos e autoclavável, com graduação
em alto-relevo; Tampa do frasco de alta
durabilidade, devendo ser fabricada em silic

ESTERILIZADOR a vapor saturado -
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA até
75 litros. Com as seguintes características
mínimas ou superiores: capacidade de ao
menos 54 litros; elétrico, temperatura de
esterilização regulável de 120 a 134''C;
tempo de esterilização regulável até 60
minutos e tempo de secagem ajustável até
45 minutos com comando microprocessado;
câmara interna retangular em aço inox com
medidas internas aproximadas de (30 x 30 x
60)cm; 2.400 watts; porta em aço inox AISI
304 maciça e abaulada internamente com
fechamento via braço concentrico
movimentada através de volante central;
voltagem de 220 volts.
BISTURI MICROPROCESSADO tipo I -
Bisturi eletrônico multifuncional para todos

^ane/j/;

Und 1  27.900,00 27.900,00

Und 1  31.200,00 31.200,00



os procedimentos de centro cirúrgico,
inclusive de alta complexidade, sem
restrições. Microprocessado com
refrigeração por convecção {sem uso de
ventiladores ou coolers); Indicação digital da
potência em Watts, através de displays
independentes para todos os modos de
operação: ajuste digital de potência com
precisão de 01 Watt para todos os modos
de operação, através de teclas blindadas
tipo up/down no painel e através da caneta
de comando manual; sistema de
monitoração da resistência/contato da
placa-paciente adesiva (dividida) com
indicação visual da qualidade do contato
através de display gráfico localizado no
painel frontal e seleção automática do
sistema de monitoração conforme tipo de
placa conectada (comum ou bipartida),
através de um único cabo. Permitir o
acionamento das funções eletro cirúrgicas
monopolares através de dois pedais duplos
ou permitir acionamento simultâneo de 02
canetas de comando manual. Permitir ainda,
a operação do modo bipolar através de
pedal independente e de forma automática
sem a necessidade de acionar qualquer
tecla no painel do equipamento
(independente da nomenclatura de cada
fabricante). Permitir a memorização
automática (não volátil - mantida mesmo
após desligar o aparelho) de um conjunto de
valores de potências programadas pelo
usuário; Possuir corte pulsado para
intervenções endoscópicas que requeiram
alternadamente o corte e a coagulação.
Possuir sistema que controle a potência no
inicio do corte de acordo com a resistência
do tecido. Permitir modo de selagem de
vasos, através de instrumento multifuncional
que opere em 4 funções (apreensão,
dissecção, coagulação e corte energizado) e
tecidos vascularizados e com vasos de até 7
mm. Potências desejáveis para cada modo
de operação: mínimo de 300 Watts para
corte puro, forçado e pulsado, mínimo de 03
níveis de blends em dois modos (normal e
forçado); pelo menos 04 modos de
coagulação com no mínimo 120 W
CÍLÍNDRO de oxigênio portátíí - Cilindro de
oxigênio medicinai de alta pressão em aço
na cor verde-emblema sem costura, com

capacidade de 3 litros (0,45 m3), com
diâmetro de 114 mm, altura de 395 mm.

ESFIGMOMANOMETRO adulto aneròide -
Manômetro aneróide pré-ca li brado, com
selo do Inmetro, com visor graduado de O a
300 mmHg, preciso e de fácii ieitura.
Esfigmomanômetro aneroide, braçadeiras

^ane/7/

Und 1  1.420,00 1.420,00

Und 890,00 2.670,00
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confeccionadas em náilon resistente e
laváveí com costura dupla e fecho em metal,
pera, manguito e tubo espiralado flexível
livres de látex. Livre de mercúrio.
Manômetro grande com 130 mm de
diâmetro, mostrador com numeração e
ponteiro em preto e de fácil leitura,
possibilidade de giro horizontal do
manômetro não inferior á 90°, escala de O à
300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para
precisa seleção da descarga de ar, montado
sobre pedestal em aço com pintura epòxi e
rodízios. Devem acompanhar: 02 peras com
válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho
em metal tamanho adulto e 01 tamanho

adolescente. Certificado de calibração
expedido pela RBC/INMETRO deverá
acompanhar o produto.
ESTETOSCÓPIO uso adulto - biauricular,
em aço inoxidável, haste flexível na
curvatura do tubo Y duplo em aço
inoxidável, com diafragma resistente e
removível de sensibilidade para ausculta
cardiopulmonar, que permita um mínimo de
escuta de sons ambiente e um máximo de
sons de alta e baixa freqüência próprios do
paciente adulto: auscultador em aço
inoxidável; membranas substituíveis, em
plástico resistente, com acabamento sem
rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma)
membrana de diafragma sobressalente,
resistente para ser acondicionado no
auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É
exigido: Garantia mínima de 12 meses após
o aceite definitivo do equipamento. Registro
no Ministério da Saúde ou cadastro de

isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para
efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder
em português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com informações
que permitam identificar as características
técnicas do produto ofertado.
SUPORTE de Hamper em aço inox -
Estrutura em tubos de aço inoxidável AISI
304 redondos, com 1 polegada de diâmetro
e 1,2 mm de espessura. Solda TIG ou
similar, sem rebarbas; Dimensões; diâmetro
de 50 cm e altura de 90 cm. Devem

acompanhar: 2 sacos de lona resistente na
cor marfim, com tamanho compatível com o
suporte. Suporte em inox AISI 304, com
saco formato circular, pés com rodízios de 2
polegadas. É exigido: Registro no Ministério
da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo
junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga
AISI do aço inoxidável; Para efeitos de

Und

^ane/?<

85,00 85,00

Und 950,00 1.900,00



análise e parecer técnico deve acompanhar
a proposta: Catalogo ou folder em português
ou com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do
produto ofertado

11 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com Und
alta resolução para exames de rotina,
magnificações, marcação cirúrgica e
biópsias, deve ter exposimetro
microprocessado completo com otimização /
controle via software; COMANDO /
GERADOR deve ter potência nominal de no
mínimo 3,5 kW; e faixa de kV mínima de: 20
a 35 kV, com sensibilidade de 1 kV; Ajuste
programáveí até 600 mAs com proteção de
sobrecarga no tubo; deve ter seletor de
focos com proteção integrada digital;
Temporizador microprocessado
programáveí até 200 posições; Indicador em
display digital de kV, mA. tempo e mAs;
Sistema de controle e proteção de rotação
do ânodo giratório; Frenagem do anodo do
tubo após exposição de Raios-X; Bloqueio
eletrônico para proteção integrada de kV e
mAs contra sobrecargas no tubo de raios-X;
Proteção térmica do tubo, proteção contra
falta de filamento; Circuito em dois estágios
para emissão de raios-X; Biombo de
proteção para o operador; EXPOSÍMETRO:
Deve ter controle automático de exposição
por sistema microprocessado, com quatro
campos de aquisição, seleção para. no
mínimo, três combinações - écran/filme,
seleção de densidade em pelo menos cinco
níveis, detectores em estado sólido com

posicionamento de profundidade;
DIMENSÕES APROXIMADAS: Coluna:
Altura: 2.100 mm (máx), 550 mm (min) -

^  Largura: 650 mm - Profundidade: 1.250 mm.
BRAÇO ARTICULADO: Deverá permitir
radiografia do paciente em pé, sentado ou
em maca; Deve ter movimentos motorizados

com deslocamento vertical de no mínimo
700 mm; rotação do tubo mínima de +180° /
-180° e movimento angular de inclinação de
pelo menos (+10o / -10o); Distância foco /
filme de 65 cm ou melhor. Compressão
motorizada com seleção digital; sensor
automático (célula de carga) de parada;
variação de 11 a 18 Kg. com indicação
digital; e opção de descompressão
automática após o término da emissão de
raios-X Deve ter Bucky recipromático 18X24
ou 24x30 e grade antidifusora da fibra de
carbono TUBO; Deve ter tubo metálico com
ânodo giratório de molibdênio; com du

12 SISTEMA DE ULTRASSOM Und

TRANSPORTÁVEL com plataforma

<1^ Çl

1  199.000,00199.000,00

1  165.900,00165.900,00
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totalmente digitai com sistema operacional
Windows de alta resolução. Deve possuir
doppier colorido devendo integrar as mais
recentes tecnologias de processamento de
imagem e design ergonômico, deve oferecer
aplicações clínicas versáteis incluindo
pacote cardíaco com Doppier continuo e
recursos de 3D (tempo real)/4D; Deve ter
monitor de LCD, tela plana, colorido, de alta
resolução com no mínimo 19";
APLICAÇÕES: Abdominal, Ginecologia,
Obstetrícia. Urologia, Partes Pequenas.
Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético -
nervos, tendões). Mama, Cardiologia,
Ecocardiografia fetal, Transcraniano.
Transfontanela, Anestesia (bloqueios
periféricos). Cerebral/Cerebrovascular.
Neurologia, 3D / 4D. Medicina Esportiva.
Emergência, Vascular; Periférico,
superficial, entre outros; Deve atender a
todos os tipos de paciente: Adulto.
Pediátrico e Neonatal. CARACTERÍSTICAS:
Deve permitir ajuste automático da linha de
base, escala de velocidade com angulação
da linha de aquisição e ângulo de
correlação, deve ter alta definição de
imagem com 256 níveis de cinza para o
modo B (2D), angulação da imagem (Steer)
do transdutor linear nos modos 8 e Color,
gravação de cine para revisão de imagens
nos modos 8 (2D), M. Doppier Color,
Doppier Espectral (Pulsado-PW e Contínuo-
CW); colorização ajustável (Colorize) em
todos os modos de imagem 8, M, Doppier
Espectral (Pulsado-PW e Contínuo-CW);
comparação em tempo real da mesma
imagem em modo 2D e color; Deve ter
braço articulado com ajuste de altura e
rotação, o monitor com ajuste de rotação e
inclinação independente do braço articulado
para melhor ergonomia. deve ter controles
para ajuste de tamanho da amostra,
velocidade da escala, filtro de parede,
posição do foco. velocidade de varredura,
correção de ângulo, mapas de cor. mapas
de velocidade simétrica, linha de base.
volume de amostra, volume do som. modos
duplex e triplex, inversão e reversão de
imagem nos modos 8. Doppier Espectral e
Colorido.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para
adulto, com as seguintes características:
digital. eletrônica. com escala
antropométrica; capacidade de carga de até
200 Kg: graduação/fração de lOOg;
antropômetro com régua em alumínio;
plataforma com borracha antiderrapante;
pés reguláveis em borracha sintética;
voltagem 110/220V; dimensões da

t<t\ane/7/

Und 1.990,00 3.980,00



plataforma com variação aceitável de +/-5%:
(380 X 330) mm. Garantia mínima de 01
(um) ano. OBS: O equipamento deverá está
de acordo com as Normas Técnicas da
ABNT e vir calibrada de fábrica, com selo e
lacre do INMETRO.

14 DETECTOR DIGITAL para Mamógrafo: Und
Detector Digital do tipo Flat Panei (FPD). O
equipamento deverá ser automático
(110V/220V) e que trabalhar nas
freqüências de 50hz ou 60hz. Dimensões
máximas de de 268 x 195 x 15 mm e
obrigatoriedade de ser compatível com o
sistema bucky atual, sem a necessidade de
alteração e modificação do Mamógrafo já
existente. Área ativa de minima de 23 x 17
cm para aquisição de imagens. Peso de
máximo de 0,95 kg. Sem a necessidade de
remoção do bucky para visualização da
imagem adquirida. Resolução de imagem
minima de 2600 x 2600 pixels (6,76Mpixels).
Tamanho do pixel de máximo de 80pm.
Conversor A/D de no mínimo 16 bits.
Funcionamento sem a necessidade de
baterias. Tempo de pré-visualização da
imagem adquirida de aproximadamente 2
segundos. Tempo máxima para exibição da
imagem pós-processada após liberar o
botão de disparo de no máximo
lOsegundos. O detector deve possuir
autodetecção de Radiação. Estação de
Trabalho: Estação de Trabalho com
processador core i5 ou superior. Disco
rígido de no minimo 1TERA. Memória RAM
a  partir de 4GB. Sistema Operacional
Windows Professional licenciado, Windows
7 ou superior. Monitor LED de no minimo
19" ou superior. Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo

^  dedicada de no minimo 1GB dedicada.
Nobreak Bivolt automático (110V/220V) e
potência de no minimo 600VA. Software de
Aquisição de Imagens Digitais: Software
totalmente em Português (BR). Software
compatível com monitores Touch Screen.
Necessidade de login (Usuário e Senha)
para acesso ao software. O sistema deverá
indicar na tela inicial o status de conexão
com PACS, Servidor de Workiist e

Impressora DICOM. O sistema deverá
possibilitar de inserção de dados dos
pacientes de forma manual, via Servidor de
Workiist e importação de arquivos do Excel.
O sistema deverá permitir pesquisar um
paciente na Lista de Trabalho através do
número de identificação (ID), Nome e
período de datas (de e até), no minimo. O
sistema deverá permitir inversão das cores

15 Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco cirúrgico CX

1  315.000,00315.000,00

1  28.910,00 28.910,00
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17

de emergência com comutação automática
para 110 ou 220V, através de fonte de
tamanho reduzido com iluminação por
sistema de LED's totalizando 36 unidades
de LED's. A quantidade de unidades de
LEDs é de 36 no mínimo. Possuir 01 cúpula.
Ser composto por pedestal e base
construídos em aço SAE 1020. com pintura
antiferruginosa, sendo fornecido pronto para
ser ligado a tomada ou no nobreak. Deverá
possuir bateria recarregável incorporada ao
equipamento. Cúpula fabricada em
alumínio, possuindo sistema de molas,
podendo ser manuseado tanto pela parte
estéril quanto pela parte externa do aparato.
Possuir sistema de freio, deverá reduzir ao
máximo a incidência de sombras na região
do foco. Base (pedestal) e estrutura em aço
SAE 1020 móvel com rodízios e com pintura
antiferruginosa, estrutura com chave
liga/desliga. Filtros de absorção de calor,
fonte elétricas deverão ser parte integrante
do equipamento. Deve possuir manopla
esterilizável, de fácil encaixe e limpeza,
sendo fornecido no equipamento 2
conjuntos de manoplas fabricado em
polímero flexível e esterilizável. Possuir
controle eletrônico de temperatura da cor
variando num intervalo mínimo de 3.200 a
5.000 K, com tempo de vida útil dos LED's
de aproximadamente 50.000 horas. Possuir
sistema de controle de intensidade
luminosa, através dos comandos do
aparelho, com variação de no mínimo 25 a
100% da potência total. Possuir sistema de
controle de área do campo de luminosidade.
Deverá fornecer uma zona de foco
abrangente, permitindo facilmente
regulagem e um excelente campo de
trabalho. Iluminância mínima: 120.000 lux.
Escada de 2 degraus inox - construída em
tubos de aço inoxidável AISI 304 de
aproximadamente 1 polegada de diâmetro e
1,25 mm de espessura de parede; pés
providos de ponteiras de borracha, estrutura
tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm
de espessura. Medidas aproximadas: piso
22 cm de largura e 30 cm de comprimento,
altura do primeiro piso: 20 cm e segundo
piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso
em borracha antiderrapante protegido por
cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em
toda volta, sem arestas ou pontos cortantes.
É exigido: Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do equipamento.
Laudo ou comprovante da liga AISI do aço
inoxidável;
Suporte de soro em aço inox Suporte para
soro em aço inox - Coluna em tubo de aço

«flvaneyj/

FlsN»ef£

Und 510,00 3.570,00

Und 630,00 630,00



inoxidável {AIS! 304) de 1 polegada de
diâmetro; Altura regulável através de anel
ou manipulo de fixação; Haste em tubo de
aço inoxidável (AISI 304) de % polegadas
de diâmetro com 04 (quatro) ganchos
perfilados na extremidade superior; Base
em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 5
rodas de 2 polegadas; Dimensões
aproximadas: altura máxima 2,40m e
mínima 1,70m; É exigido: Registro no
Ministério da Saúde ou cadastro de isenção
do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC
185/2001 e 260/2002. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço inoxidável;
Para efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
folder em português ou com tradução do
texto para a lingua portuguesa com
informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado.

18 Carro de curativo - tampo e prateleira em Und
aço inoxidável AISI 304, com extremidades
sem arestas, gradil em aço inoxidável em
toda volta, provido de balde e bacia, aço
inoxidável de 01 polegada de diâmetro,
fixação do tampo e da prateleira em aço por
meio de parafuso sobre arruelas de pressão
em aço inoxidável; rodízios giratórios de 4
polegadas,' revestidos de borracha, sendo
02 com travas; dimensões (0,45 x 0,75 x
0,85)m, todos os acessórios necessários
para o completo funcionamento do móvel. É
exigido: Garantia mínima de 12 meses após
o aceite definitivo do equipamento. Registro
no Ministério da Saúde ou cadastro de
isenção do mesmo junto a ANVISA,
conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo
ou comprovante da liga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta:
Catalogo ou folder em português ou com
tradução do texto para a lingua portuguesa
com informações que permitam identificar
as características técnicas do produto
ofertado.

19 NEGATOSCÓPIO de parede, com a Und
seguinte característica: 01 (um) corpo com
luminosidade homogênea por luz
fluorescente em toda a superfície, visor
translúcido flexível, medida aproximada
(50,0 cm de comprimento x 40,0 cm de
altura), alimentação 110/220 v, freqüência
50/60 Hz. Embalagem com dados de
identificação do produto e registro no
Ministério da Saúde/ANVISA

20 Mesa de exames - Mesa para exame clinico Und
- Estrutura em tubos de aço carbono de 1
1/2" de diâmetro e 1,25 mm de espessura,
com tratamento antiferruginoso e com

itoane/7/.

2.100,00 2.100,00

550,00 1.100,00

1.300,00 5.200,00



acabamento em pintura epóxi; Leito em
chapa de aço n° 22, com tratamento
antiferruginoso, pintura eletrostática em
epóxi; Com cabeceira móvel através de
cremalheira; Com colchonete em espuma
de poiiuretano, densidade 23, espessura de
10 cm, revestido em courvin com
fechamento térmico sem costura;
Dimensões aproximadas: 65 x 190 x 80 cm
(largura x profundidade x altura). É exigido;
Garantia minima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento. Registro no
Ministério da Saúde ou cadastro de isenção
do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC
185/2001 e 260/2002. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço inoxidável;
Para efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta: Catalogo ou
folder em português ou com tradução do
texto para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar as

^  características técnicas do produto ofertado.
21 MESA ginecológica com gabinete em MDF

de 15mm. Deve possuir no mínimo 2 portas
e 4 gavetas. Leito estofado revestido em
courvin, dividido em 3 seções. Assento fixo,
parte posterior e anterior com movimentos
através de cremalheira. Trendelemburg para
partos, exames e curativos. Possuir par de
porta-coxas, com haste em aço inox e apoio
em poiiuretano anexos e gavetas de inox.
Capacidade mínima de 150kg. Dimensões
aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Rodízios
com freios de 3 polegadas. É exigido: *
Garantia minima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento; * Certificado de
boas práticas de fabricação da ANVISA
Registro no Ministério da Saúde ou cópia do
ato que o isenta tal produto do registro;

^  "Certificado de qualidade do aço inox.
22 BIOMBO de proteção plumbífera com as

seguintes características: duplo com 2 mm
Pb, construído em estrutura de alumínio
sobre rodízios, com visor de vidro
plumbífero de (10.0 x 20,0)cm, medindo
aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm.
Acondicionado em embalagem original do
fabricante, com o nome do responsável
técnico e registro no Ministério da
Saúde/ANVISA.

23 BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço
inoxidável AISI 304 de %" de diâmetro x
1,2mm de espessura. Solda TIG/MIG sem
rebarbas; Pés providos de rodízios com 06
rodízios de 2" de diâmetro, com aros de
polietileno; Composto de 3 faces de 60 cm
cada uma, com bandeiras laterais com

movimento de 360®, por meio de anéis
giratórios de aço inox; cortinado em cada

Und

Und

1  3.500,00 3.500,00

6.900,00 6.900,00

Und 1.250,00 3.750.00



Total 823.432.00
,<Svãnè^

3.0 - DO VALOR ^

3.1-0 valor total é equivalente a R$ 823.432,00 - Oitocentos e Vinte e Três Mil Quatro!
Dois Reais

4.0 - DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido
de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

4.2.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65
§§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93,

4.3.0correndo o desequilíbrio econômioo-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso da Contratada.

4.4.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância ás normas e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
período de adimplemento.

Belém - PB, 12 de Setembro de 2017.

LUZIA CAVALCANTE MACEDO OLIVEIRA

Secretária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Belém
ESTADO DA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA N" 001/2017

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
PREGOERIO E EQUIPE DE APOIO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO.

A  PREFEITA MUNICIPAL DE BELÉM,
ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município de Belém, e tendo em visto o que consta
na Lei 8.666/93 e suas modificações,

RESOLVE:

Art. 1® Nomear, pregoeiro e equipe de apoio da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Belém.



c

('|FlsN'0£iâ''
Art. 1°. Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para

compor a Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, desta
Unidade Federada, conforme descrição infra:

1 - Pregoeiro:
a) Luís Sebastião Alves -

II-Equipe de Apoio:

a) Maria José Grigório Cavalcante,
b) Maria Erica de Lira Santos,
c) Larissa Nayara Almeida Gouveia.

2  - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
^ ̂ publicação, revogadas as disposições em contrário.

RehàíaíJhrislíímeri^ Sousa Lima Barbosa
PREFEITA CONSTITUCIONAL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE FINANÇAS

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO

Equipameotos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n°
1142^813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher, neste município.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo á
contratação em tela:

RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas

11429.813000/1120-01

11429.813000/1120-01
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa

4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

Belém - PB, 12 de Setembro de 2017.

MARIA JOSFOTAS DA ST
Secretária Adjunta de Finanças
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

AUTORIZAÇÃO

^  l^ermanente de Licitação, a realizar procedimento licitatório. na modalidadei KbüAü PRESENCIAL conforme a legislação em vigor, destinada a:

Aquisições de Equipamentos eictro c eletrônicos, medico hospitalares referentes as Propostas de n"
11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde narn n
Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste inunieínio.

Conforme informações do setor contábil, existe disponibilidade de dotação específica no orçamento
vigente para execução do objeto a ser licitado.

Belém - PB. 15 de Setembro de 2017.

RENATA C?tlRISTlNNE FREITAS 0E SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROTOCOLO

PROCESSO LICITATÓRIO

FlsK'OC>Pv

Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Prooostas de n"1142^813000/1120.01 e 11429,813000/1120.01 respeclivamsntó do Ministério dí Saúde para
Referência de Saúde da Mulher, neste município. '-enuo ae

o disposto na legislação pertinente no que concerne â modalidade de licitação empregada em relação
a» a í == caracleristicas e particularidades da despesa, bem Lmo o qul já foi raSdÕ
nifnf ® data com objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos elementos deplanejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o processo em tela:

PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017 - 19/09/2017

ALVES

regoeiT
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170919PP00063

Objeto Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n°
11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher, neste município.

^  I - RECEBIMENTO
Nesta data recebemos a documentação inerente â execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
elementos, solicitação para realização de processo licitatório na modalidade exigida pela legislação vigente, com
justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e
declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária.

II - PROTOCOLO

Observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa, bem como o que já foi realizado
até a presente data com objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos elementos de
planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o processo em tela
Pregão Presencial n" 00063/2017 -19/09/2017.

III - ELEMENTOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso apropriado para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações,
serão juntados posteriormente o instrumento convocatório e seus elementos constitutivos, inclusive a
correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica,

iV - PROCEDIMENTO

Remeta-se a Assessoria Jurídica

Prezados Senhores.

Submetemos â apreciação da Assessoria Jurídica, nesta data, os elementos do processo ora autuado para a
devida análise e aprovação, consoante Art, 38, § único, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;

•  Minuta do instrumento convocatório e seus elementos con^itutivos;
•  Minuta do contrato correspondente.

Belém - PB, 19 de Setembro de 2017.

riÃCjf ALVES
'regoeir



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM (|fisn»ííQí
Assessoria Jurídica

Trata-se de parecer jurídico relativo ao

procedimento licitotótio no modalidade

Pregão Presencial, tombado sob o número

00063/2017, relativo ao Edital e demais

documentos acostados ao feito.

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, vale fazer

alguns esclarecimentos a respeito do processo licitatório na modalidade pregão.

o) Breve consideração a respeito do processo iicitatório

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição do República

de 1988, em seu art. 37, XXI, tornou o processo licitatório condifio sine quo non paro

contratos - que tenham como porte o Poder Público - relativos a obras, serviços,

compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.

Toda licitação deve ser pautado em princípios e regras previstos no

texto constitucional.

O presente parecer busca traçar pontos legais a respeito da
modalidade pregão presencial n° 00063/2017.

b) Do processo licitatório - modalidade Pregão Presencial n' 00063/2017

Periustrando o Termo de Autuação do Processo Licitatório, dotado

de 19 de setembro de 2017, já constante dos autos, existe recurso orçamentário que

assegure o pagamento dos obrigações a serem executadas no exercício, como

também fora autorizado pelo prefeita constitucional.

O Edital, por suo vez, seguiu todos as cautelas recomendadas pela

Lei Federal n 10.520/2002, Decreto Municipal n° 031/2015, e com aplicação subsidiária

da Lei Federal n° 8.666/93, como a seguir será explanado:

1- Definição do objeto de formo clara e sucinta, sem particularidades

exageradas;

2- Local onde poderá ser adquirido o Edital;

3- Local, data e horário poro abertura da sessão;

4- Condições para participação;



5- Critérios poro julgamento;
6- Condições de pagamento;
7- Prazo e condições poro assinatura do contrato;

8- Sanções para o caso de inodimpiemento;
9- Outras especificações ou peculiaridades da licitação. xj?

o objeto é o Aquisição de equipamentos eletro e eletrônicos,
médico hospitalares referentes as propostas do Ministério do saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher, neste município.

c) Da Conclusão

Desta forma, fenho que o processo licitofório enconfro-se
respaldado nos termos do Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 031/2015, e
subsidiada pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

^  Considerando o teor dos documentos e informações apresentadas,
esta Assessoria Jurídica considera regular o respectivo instrumento convocatório e seus
elementos constitutivos referente ao processo em tela.

Portanto o presente processo licitotório encontra-se respaldado no
lei, não tendo nenhum óbice que posso ensejar a sua nulidade, razão pela qual opino
pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores atos, devendo a Comissão

observar a disponibilidade do mesmo pelo período determinado por lei.

É O PARECER.

Este é nosso entendimento, salvo melhor Juízo.

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Belém, Estado do
^ Paraíba, em 20 de setembro de 2017.

Adllso^^ps da Gosto
As^es^io Jurídica
íÓaB/PB - 18.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB às
OOhOOmin do dia 16 de Outubro de 2017 licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Equipamentos
eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n®
11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do
Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher,
neste município. Recursos previsto^ no orçamento vigente
Fundamento legal: Lei Fed^al ã® 10.5^2 e Decreto Municipal n®
031/2015. Informações: no Hòrájlo das^^O as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitaflb. Vmail/lí?"tac4opmb2@gmail.com

r

I - Pè. 20 de Setembro de 2017

xtoane/y,

ígoeirí
ALVES

)ficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170919PP00063
LICITAÇÃO N°. 00063/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM
CEP; 58255-000

PB.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57. doravante denominado
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 09h00min do dia 16 de Outubro de 2017 no
endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial n° 00063/2017, tipo menor preço; tudo de
acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal n®. 10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal n° 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n» 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada,
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Aquisições de
Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n® 11429.813000/1120-01 e
11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher
neste município.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares
referentes as Propostas de n« 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da
Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste município.

1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
Referência - Anexo I deste Instrumento.

L3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso. justifica-se. Pela necessidade da
devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos
médico hospitalares referentes as Propostas de n® 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01
respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste município -
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando á
maximizaçâo dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas



lcpu:

1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e sirtí^cado parS^a®
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Art^^7 e 48/^
Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situaçõ^f^revilt^^
incisos II e III, do Art. 49. do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e o trateme
diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123Í^ "

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa á proposta de preços e a habilitação para execução do objeto
desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 09:00 horas do dia 16 de Outubro de 2017, no
endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão
pública para abertura dos referidos envelopes.

2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente' das
07:00 as 11:00 horas.

2.3. É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou providências,
referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando
o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura
dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

_  2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos decidir
sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas considerados
da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1 1 ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

3.1.2.ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.3.ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES.

3.1.4.ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma;

3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e

3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1^sta licitação reger-se-á pela Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n" 031/2015
de 01 de Julho de 2015, e subsidiariamente pela Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do
ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a
partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017
considerado da data de sua assinatura

5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotacão'
RECURSOS PROPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS



,^ane/?^

Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01
11429.813000/1120-01
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

e.TOs proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes
fectiados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente identificados
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos definidos
neste instrumento convocatório.

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

6^3,Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que
não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Publica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
L/KL/.

6.4 Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal - com
Aviso de Recebimento AR deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste
instrumento^ aos cuidados do Pregoeiro - Luis Sebastião Alves. Não sendo rigorosamente observadas as
exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para
efeito de participação no certame.

e.õ.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a permanência de
representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de
lances verbais.

6.6.É vedada á participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7 1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um
representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais, Cada licitante credenciará apenas um representante que
sera o unico admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido
posteriormente por outro devidamente credenciado.

^  7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7 2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei quando for o
caso. devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidora;

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar
as razoes de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a
outorga Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.

7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

7.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
impedira a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o
concorrente, apenas perdera o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para
tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários á participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

cP
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7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante. por intermédio do seu represente
credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

7^5 2.Declaraçào dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo - Anexo

7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o caso, sendo
considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e
simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação
de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada
por profissional da área contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do
signatário, b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da
legislação pertinerite. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a
inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.

7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a documentação
relacionada nos itens 7.5.1. 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGAO PRESENCIAL N". 00063/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos -
Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante,
contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item. com a utilização de duas casas decimais.
Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:

8.3 1 Falta de dígitos serão acrescidos zeros;

8.3.2 Excesso de dígitos, sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, caso
contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

8.4.NO caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser
inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em
contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem
alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo
responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das
condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e
observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

8.6. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela
quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8.7 Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de menor valor.



8.8.N0 caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Ató, decorrenM
exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionaíiâèBdeíibefln^o^
na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

V o8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagameistoOptíe,,.e1ja
validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocató^ e,
portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente
motivo para a desclassificação da respectiva proposta.

8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteia
devidamente preenchido,

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados A
eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.

8.l2.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO

9.1.Os documentos necessários á habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
^  DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N". 00063/2017

NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

Documentação relativa à REGULARIDADE JURÍDICA:

9.2.1.Registro Comercial e suas alterações, no caso de empresa individual, ou

9.2.2.Ato constitutivo. Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

9.2.3.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercício.

Observação: Uma vez apresentados no ato do credenciamento, fica facultado á inclusão no envelope
^ Documentação

Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.4.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

9.2.5.Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.

9.2.7.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma
da Lei.

9.2.8.Comprovação de regularidade relativa á Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.

9.2.9.Prova de inexistência de débitos inadímplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1° de maio de 1943



^^ane/j4Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA:

9.2.10.Certidâo Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou Recuperação Judicial oi^<êg^r<
termos da Lei n°. 11.101/2005, expedida pelo Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurli
prazo de validade nela estabelecido, ou:

9.2.10.1.Quando for emitida eletronicamente (Internet) e nela não constar prazo de validade, será^^olíái^êracla o
prazo de sua validade aquele em que possa ser verificada sua autenticidade desde que não ultrapasse 30 (trinta)
dias, contados da data de sua expedição.

9 2 10.2.Quando não emitida eletronicamente (Internet) e não constar prazo de validade, será considerada a
validade de 30 (trinta) dias. contados a partir da data de sua expedição.

9.2.11. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei,
com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como
apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e
devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.

9.2 1 l.l.Micro-Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) estão dispensadas do registro na Junta
Comercial.

9.2.11.2.AS empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem cumprir a exigência
contida no subitem 9.2.11.1., mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
levantado.

Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.2.12.Atestado de Capacidade Técnica da licitante, emitido por entidade da Administração Federal, Estadual ou
Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada, com firma reconhecida em Cartório Público da pessoa que o
expediu, que comprove, de maneira satisfatória, aptidão para fornecimento dos bens e/ou relativos ao objeto da
presente licitação

9.2.12.1,No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

9.2.12.2.Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja
sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

9.2 13.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art.
27, Inciso V, da Lei 8.666/93: de superveniència de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação;
e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, com firma reconhecida
da pessoa que o expediu, conforme modelo - Anexo II.

9.2.14.Alvará de Localização e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal da Sede do licitante, quando
foro caso, exercício 2017. ou em vigor na data da abertura.

9 2.15.Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal em vigor da sede do licitante.

9 2.16.Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa licitante - ANVISA, publicada no Diário Oficial
da União, acompanhada, quando for o caso, da correspondente autorização para comercialização de
medicamentos controlados, quando necessário.

9.4.Qs documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por
um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial,
quando for o caso. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro
do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma
formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante,

9.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou
das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na
imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços



y^çvãõe/T^^x.
eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentt^cadastrais^^d
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elemeif' ~
pelos licitantes, quando for o caso. ep©do

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO ^ ̂ . v

10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na
classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório será
considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.

®"tre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no Art 3"
. da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.

10.3.Na presente licitação - fase de lances -. será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microernpresas e empresas de pequeno porte.

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05%
(cinco por cento) superiores ao melhor preço.

forma ^ situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte
^  10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar

nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo

10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior.
s®rao convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acima
definida, na ordem de classificação, para exercido do mesmo direito;

10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se
Identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 6.Na dpótese de nâo-contrataçâo nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de empate e
assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

S't"3Çâo de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1 Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 (quinze)
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

p .2. Declarada aberta â sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados
Somente participara ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida
por qualquer pessoa que se interessar.

1110 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião
sendo que. a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos
envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das
propostas de preços.

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a

habiníaçâo qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a sua
quipe de Apoio, conferindo-as quanto á validade e cumprimento das exigências constantes no instrumento

convocatorio e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.



11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações poryCTíTura formuíàdas
pelos licitantes. dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a propost^^- - -
aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente â de menor vls«, po.c. v.aua
cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima deíínwí^rserâo
classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os orecos
oferecidos. *

11.9. Em seguida, será dado inicio á etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos licitantes
inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes a
partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos
trabalhos, a critério do Pregoeiro

11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados
em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na
manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase
recursal, quando for o caso.

11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias, o Pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á habilitação
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do
instrumento convocatório.

11 14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final,
será assinada pelo Pregoeiro. sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato
observando-se o seguinte procedimento;

11 15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão
1^ apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os

documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação,
mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor,
prorrogáveis por igual período, a critério do ORO, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.15.3.A nâo-regularizaçâo da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 61. da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência -
Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo
será desconsiderado Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso apenas o
Item correspondente.

13.0.DOS RECURSOS



13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção^^gireG^ter,
observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n° 10.520.

/.® r'"-13.2.0 acoltiimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aoroveitái^áihtáS'' <? |

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito^^re^so ̂  "
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13 4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente
vencedor.

13.5 O recurso será dirigido á autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro. devendo ser
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no
seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada ás propostas apresentadas, analisada a documentação de
habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro emitira
relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC,
juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários á Adjudicação e Homologação da respectiva
licitação, quando for o caso.

14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC,
discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou
considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente
resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTRATO

15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC. o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o
caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2.Nâo atendendo á convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua
proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15 3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente,
para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado,
unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido,
de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

15.5 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16 l .Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União. Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes
mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominaçôes legais.

16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02



16.3.Se o valor da muita ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Con
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou. quando for o caso, cobrad

16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escriL
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quat1«l^p^rio>,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no~ca^strò
correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORO do objeto licitado, observadas suas características,
se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica devidamente designados,
após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das
normas técnicas e legislação pertinentes, e conseqüente aceitação.

18.0.DO PAGAMENTO

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância ás normas e procedimentos
adotados pelo ORO da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de
adimplemento

18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento. de acordo com o
cronograma aprovado, quando for o caso. e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

18.3 Nenhum valor será pago a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento
pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 55 5° e
6°, da Lei 8.666/93.

19.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II. Alínea d, da Lei 8.666/93. mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20 1 Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame,
qualquer tipo de indenização

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não
havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e hora anteriormente previstos.

20 5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de
trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC. pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que
sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização

20.6.OS preços unitários para a realização de novos sen/iços surgidos durante a execução do contrato, serão
propostos pela Contratada e submetidos á apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.



20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado. ^

20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento. aqub^Ftpi^.Jááíla-g.}
aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidadesv<^e o viciara)^/
hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. oy

20.9. Nos valores apresentados pelos licitantes. já deverão estar incluídos os custos com aquisição de material,
mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços.

20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em meio
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro. observados os procedimentos definidos pelo ORC.

20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão
única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior
do ORC. em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da
Comarca de Belém.

Belém - PB, 20 djfe Setembi d de 2017.

^STJl^O ALVES
' Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00063/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação; Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares
referentes as Propostas de n- 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da
Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste município.

2.0.JUSTIFICATIVA

2J.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir técnica e
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e
especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE
com controle ünd 81  AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - de 10.000 a 12.000 BTUS

remoto, 220V com consumo máximo de 1050W, temperatura mínima 18 graus,
com as funções Sleep e Swing, com classificação de consumo A.

2  BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - Especificação técnica: Com Ünd
Bandeja Removível: Termostato Regulável; Voltagem de 220V; Vazão
aproximada 2,5 litros por minuto Tipo: Coluna; Quantidade de Torneiras 2
Temperatura da Água. 2

3  GELADEIRA/REFRIGERADOR DOMÉSTICO com capacidade 280 litros ünd
congelador com porta e sistema frost free.

4  ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreções com carrinho capacidade até 3 litros, ünd
tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5 litros
autoclavável graduado em alto relevo, com suporte duplo suspenso, potência
motor mínimo 1/4 HP, características adicionais baixo ruído, motor com proteção,
micro filtro, tampão do frasco em silicone, freqüência 50/60 Hz, volume de ar
fluxo mínimo de O a 20 Ipm, tensão 220 V, acessórios vacuõmetro (mínimo :0 a
22 polHg/560 mmHg, teclado membrana, alarmes, frasco extra, outros
componentes 10 circuitos completos para aspiração. Deve ser montado sobre
pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio. Robustez adequada para uso
profissional hospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo operador sem
necessidade de o mesmo curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para
fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material
plástico resistente. Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP. Permitir
uso continuo/intermitente com indicação no painel de controle, quando em uso
intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal;
Funcionamento através de diafragma, sem superfícies de fricção, isento de óleo;
deve ter ruído máximo de 60 dBA, deve ter micro filtro na salda de ar até 0,5
micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do
equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do
compressor; deve possuir vacuõmetro e registro de agulha de passo fino, de alta
resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo; 21 pol.Hg; Painel
de controle com indicação digital para funcionamento, modo de operação, som
inibido e espera para rearme; deve ter suporte para duas cânulas (acompanha



cânulas): deve ter dois frascos coletores com capacidade 2.500 ml cada um,
devendo^ ser em plástico de alta resistência a impactos e autoclavável. com
graduação em alto-relevo: Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser
fabricada em silic

ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA até
75 litros. Com as seguintes características mínimas ou superiores: capacidade
de ao menos 54 litros; elétrico, temperatura de esterilização regulável de 120 a
134 C, tempo de esterilização regulável até 60 minutos e tempo de secagem
ajustável até 45 minutos com comando microprocessado; câmara interna
retangular em aço inox com medidas internas aproximadas de (30 x 30 x 60)cm'
2.400 watts: porta em aço inox AISI 304 maciça e abaulada internamente com
fechamento via braço concentrico movimentada através de volante central-
voltagem de 220 voits
BISTURI MICROPROCESSADO tipo I - Bisturi eletrônico multifuncional para
todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem
restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção (sem uso de
ventiladores ou coolers): Indicação digital da potência em Watts, através de
displays independentes para todos os modos de operação: ajuste digital de
potência com precisão de 01 Watt para todos os modos de operação, através de
teclas blindadas tipo up/down no painel e através da caneta de comando manual;
sistema de monitoração da resistência/contato da placa-paciente adesiva
(dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico
localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração
conforme tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único
cabo. Permitir o acionamento das funções eletro cirúrgicas monopolares através
de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de
comando manual. Permitir ainda, a operação do modo bipolar através de pedal
independente e de forma automática sem a necessidade de acionar qualquer
tecla no painel do equipamento (independente da nomenclatura de cada
fabricante). Permitir a memorização automática (não volátil - mantida mesmo
apôs desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potências programadas
pelo usuário. Possuir corte pulsado para intervenções endoscõpicas que
requeiram alternadamente o corte e a coagulação. Possuir sistema que controle
a potência no inicio do corte de acordo com a resistência do tecido. Permitir
modo de selagem de vasos, através de instrumento multifuncional que opere em
4 funções (apreensão, dissecção, coagulação e corte energizado) e tecidos
vascularizados e com vasos de até 7 mm Potências desejáveis para cada modo
de operação: mínimo de 300 Watts para corte puro. forçado e pulsado, mínimo
de 03 níveis de blends em dois modos (normal e forçado); pelo menos 04 modos
de coagulação com no mínimo 120 W

CILINDRO de oxigênio portátil - Cilindro de oxigênio medicinal de alta pressão
em aço na cor verde-emblema sem costura, com capacidade de 3 litros (O 45
m3), com diâmetro de 114 mm, altura de 395 mm.
ESFIGMOMANOMETRO adulto aneróide - Manõmetro aneróide prê-calibrado,
com selo do Inmetro, com visor graduado de O a 300 mmHg, preciso e de fácil
leitura. Esfigmomanõmetro aneróide, braçadeiras confeccionadas em náilon
resistente e lavável com costura dupla e fecho em metal, pera, manguito e tubo
espiralado flexível livres de látex. Livre de mercúrio. Manõmetro grande com 130
mm de diâmetro, mostrador com numeração e ponteiro em preto e de fácil
leitura, possibilidade de giro horizontal do manõmetro não inferior á 90", escala
de O á 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga
de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e rodízios. Devem
acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em
metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. Certificado de calibração
expedido pela RBC/INMETRO deverá acompanhar© produto.
ESTETOSCÔPIO uso adulto - biauricular, em aço inoxidável, haste flexível na
curvatura do tubo Y duplo em aço Inoxidável, com diafragma resistente e
removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um
minirno de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa
freqüência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável;
membranas substitulveis, em plástico resistente, com acabamento sem
rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente,
resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É
exigido. Garantia mínima de 12 meses apôs o aceite definitivo do equipamento.
Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a

Und

Und

Und

Und



10

11

12

ANVISA. conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer
técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com
tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam
identificar as características técnicas do produto ofertado.
SUPORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em tubos de aço inoxidável AISI Und
304 redondos, com 1 polegada de diâmetro e 1.2 mm de espessura. Solda TIG
ou similar, sem rebarbas; Dimensões: diâmetro de 50 cm e altura de 90 cm.
Devem acompanhar: 2 sacos de lona resistente na cor marfim, com tamanho
compatível com o suporte. Suporte em inox AISI 304, com saco formato circular
pés com rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de
análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações
que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado
EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA com alta resolução para exames de rotina, Und
magnificações, marcação cirúrgica e biópsias, deve ter exposimetro
microprocessado completo com otimização / controle via software; COMANDO /
GERADOR deve ter potência nominal de no mínimo 3,5 kW; é faixa de kV
minima de. 20 a 35 kV. com sensibilidade de 1 kV, Ajuste programável até 600
mAs com proteção de sobrecarga no tubo; deve ter seletor de focos com
proteção integrada digital; Temporizador microprocessado programável até 200
posições; Indicador em display digital de kV, mA, tempo e mAs; Sistema de
controle e proteção de rotação do ãnodo giratório; Frenagem do anodo do tubo
após exposição de Raios-X; Bloqueio eletrônico para proteção integrada de kV e
mAs contra sobrecargas no tubo de raios-X; Proteção térmica do tubo. proteção
contra falta de filamento; Circuito em dois estágios para emissão de raios-X-
Biombo de proteção para o operador; EXPOSiMETRO: Deve ter controle
automático de exposição por sistema microprocessado, com quatro campos de
aquisição, seleção para, no mínimo, três combinações - écran/filme, seleção de
densidade em pelo menos cinco níveis, detectores em estado sólido com
posicionamento de profundidade; DIMENSÕES APROXIMADAS: Coluna: Altura:
2.100 mm (máx), 550 mm (min) - Largura: 650 mm - Profundidade: 1.250 mm.
BRAÇO ARTICULADO: Deverá permitir radiografia do paciente em pé, sentado
ou em maca; Deve ter movimentos motorizados com deslocamento vertical de no
mínimo 700 mm; rotação do tubo mínima de +180» / -180» e movimento angular
de inclinação de pelo menos (+10o / -10o); Distância foco / filme de 65 cm ou
melhor. Compressão motorizada com seleção digital; sensor automático (célula
de carga) de parada; variação de 11 a 18 Kg, com indicação digital; e opção de
descompressão automática após o término da emissão de raios-X Deve ter
Bucky recipromático 18X24 ou 24x30 e grade antidifusora da fibra de carbono
TUBO: Deve ter tubo metálico com ãnodo giratório de molibdènio; com du
SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL com plataforma totalmente Und
digital com sistema operacional Windows de alta resolução. Deve possuir
doppier colorido devendo integrar as mais recentes tecnologias de
processamento de imagem e design ergonômico, deve oferecer aplicações
clinicas versáteis incluindo pacote cardíaco com Doppier contínuo e recursos de
3D (tempo real)/4D; Deve ter monitor de LCD, tela plana, colorido, de alta
resolução com no mínimo 19"; APLICAÇÕES: Abdominal, Ginecologia,
Obstetrícia, Urologia, Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-
esquelético - nervos, tendões). Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal,
Transcraniano, Transfontanela, Anestesia (bloqueios periféricos)!
Gerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 3D/4D, Medicina Esportiva, Emergência!
Vascular; Periférico, superficial, entre outros; Deve atender a todos os tipos de
paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. CARACTERÍSTICAS: Deve permitir
ajuste automático da linha de base, escala de velocidade com angulação da
linha de aquisição e ângulo de correlação, deve ter alta definição de imagem
com 256 níveis de cinza para o modo B (2D), angulação da Imagem (Steer) do
transdutor linear nos modos B e Color, gravação de cine para revisão de
imagens nos modos B (2D). M. Doppier Color, Doppier Espectral (Pulsado-PW e
Continuo-CW), colorização ajustável (Colorize) em todos os modos de imagem
B, M,Doppier Espectral (Pulsado-PW e Continuo-CW); comparação em tempo
real da mesma imagem em modo 2D e color; Deve ter braço articulado com
ajuste de altura e rotação, o monitor com ajuste de rotação e inclinação
independente do braço articulado para melhor ergonomía, deve ter controles
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para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede,
posição do foco, velocidade de varredura, correção de ângulo, mapas de cor!
mapas de velocidade simétrica, linha de base, volume de amostra, volume do
som, modos duplex e triplex. inversão e reversão de imagem nos modos B
Doppier Espectral e Colorido.
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto, com as seguintes características;
digital, eletrônica, com escala antropométrica; capacidade de carga de até 200
KQi graduação/fração de lOOg; antropômetro com régua em alumínio; plataforma
com borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; voltagem
110/220V; dimensões da plataforma com variação aceitável de +/-5%: {380 x
330) mm. Garantia mínima de 01 (um) ano. OBS: O equipamento deverá está de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT e vir calibrada de fábrica com selo e
lacre do INMETRO.

DETECTOR DIGITAL para Mamógrafo: Detector Digital do tipo Flat Panei (FPD),
O equipamento deverá ser automático (110V/220V) e que trabalhar nas
freqüências de 50hz ou SOhz. Dimensões máximas de de 268 x 195 x 15 mm e
obrigatoriedade de ser compatível com o sistema bucky atual, sem a
necessidade de alteração e modificação do Mamõgrafo já existente. Área ativa
de mínima de 23 x 17 cm para aquisição de imagens. Peso de máximo de 0,95
kg. Sem a necessidade de remoção do bucky para visualização da imagem
adquirida. Resolução de imagem mínima de 2600 x 2600 pixels (6,76í\/lpixels).
Tamanho do pixel de máximo de 80pm. Conversor A/D de no mínimo 16 bits.
Funcionamento sem a necessidade de baterias. Tempo de pré-visualização da
imagem adquirida de aproximadamente 2 segundos. Tempo máxima para
exibição da imagem pós-processada apôs liberar o botão de disparo de no
máximo lOsegundos. O detector deve possuir autodetecção de Radiação.
Estação de Trabalho: Estação de Trabalho com processador core 15 ou superior.
Disco rígido de no mínimo 1TERA. Memória RAM a partir de 4GB. Sistema
Operacional Windows Professional licenciado, Windows 7 ou superior. Monitor
LED de no mínimo 19" ou superior. Unidade Leitora e Gravadora de GD/DVD,
Placa de vídeo dedicada de no mínimo 1GB dedicada. Nobreak Bivolt automático
(110V/220V) e potência de no mínimo 600VA. Software de Aquisição de Imagens
Digitais: Software totalmente em Português (BR), Software compatível com
monitores Touch Screen. Necessidade de login (Usuário e Senha) para acesso
ao software. O sistema deverá indicar na tela inicial o status de conexão com
PACS, Servidor de Workiist e Impressora DICOM. O sistema deverá possibilitar
de inserção de dados dos pacientes de forma manual, via Servidor de Workiist e
importação de arquivos do Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um
paciente na Lista de Trabalho através do número de identificação (ID), Nome e
período de datas (de e até), no mínimo. O sistema deverá permitir inversão das
cores

Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco cirúrgico de emergência com comutação
automática para 110 ou 220V, através de fonte de tamanho reduzido com
iluminação por sistema de LED's totalizando 36 unidades de LED's. A
quantidade de unidades de LEDs é de 36 no mínimo. Possuir 01 cúpula. Ser
composto por pedestal e base construídos em aço SAE 1020, com pintura
antiferruginosa, sendo fornecido pronto para ser ligado a tomada ou no nobreak.
Deverá possuir bateria recarregável incorporada ao equipamento. Cúpula
fabricada em alumínio, possuindo sistema de molas, podendo ser manuseado
tanto pela parte estéril quanto pela parte externa do aparato. Possuir sistema de
freio, deverá reduzir ao máximo a incidência de sombras na região do foco. Base
(pedestal) e estrutura em aço SAE 1020 móvel com rodízios e com pintura
antiferruginosa, estrutura com chave liga/desliga. Filtros de absorção de calor,
fonte elétricas deverão ser parte integrante do equipamento. Deve possuir
manopla esterilizável. de fácil encaixe e limpeza, sendo fornecido no
equipamento 2 conjuntos de manoplas fabricado em polímero flexível e
esterilizável Possuir controle eletrônico de temperatura da cor variando num
intervalo mínimo de 3 200 a 5 000 K, com tempo de vida útil dos LED's de
aproximadamente 50 000 horas. Possuir sistema de controle de intensidade
luminosa, através dos comandos do aparelho, com variação de no mínimo 25 a
100% da potência total. Possuir sistema de controle de área do campo de
luminosidade. Deverá fornecer uma zona de foco abrangente, permitindo
facilmente regulagem e um excelente campo de trabalho, lluminância minima'
120.000 lux.

Escada de 2 degraus inox - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de
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aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede'
pés providos de ponteiras de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de
diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas; piso 22 cm de largura e
30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm,
com 58 cm de altura total Piso em borracha antíderrapante protegido por
cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos
cortantes. E exigido. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável;
Suporte de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de
aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de
anel ou manipulo de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de %
polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade
superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 5 rodas de 2
polegadas: Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É
exigido. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto
a AN VISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga
AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do
texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado.
Carro de curativo - tampo e prateleira em aço inoxidável AISI 304, com
extremidades sem arestas, gradil em aço inoxidável em toda volta, provido de
balde e bacia, aço inoxidável de 01 polegada de diâmetro, fixação do tampo e da
prateleira em aço por meio de parafuso sobre arruelas de pressão em aço
inoxidável; rodízios giratórios de 4 polegadas, revestidos de borracha, sendo 02
com travas: dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m, todos os acessórios necessários
para o completo funcionamento do móvel. É exigido: Garantia mínima de 12
meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde
ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de
análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto para a lingua portuguesa com informações
que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado.
NEGATOSCÓPIO de parede, com a seguinte característica: 01 (um) corpo com
luminosidade homogênea por luz fluorescente em toda a superfície, visor
translúcido flexível, medida aproximada (50,0 cm de comprimento x 40 O cm de
altura), alimentação 110/220 v, freqüência 50/60 Hz. Embalagem com dados de
identificação do produto e registro no Ministério da Saúde/ANVISA
Mesa de exames - Mesa para exame clínico - Estrutura em tubos de aço carbono
de 1 1/2" de diâmetro e 1,25 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e
com acabamento em pintura epóxi: Leito em chapa de aço n® 22, com tratamento
antiferruginoso. pintura eletrostática em epóxi; Com cabeceira móvel através de
cremalheira; Com colchonete em espuma de poliuretano, densidade 23,
espessura de 10 cm, revestido em courvin com fechamento térmico sem costura;
Dimensões aproximadas: 65 x 190 x 80 cm (largura x profundidade x altura), É
exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento.
Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a
ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002, Laudo ou comprovante da liga
AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve
acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do
texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as
características técnicas do produto ofertado,

ginecológica com gabinete em MDF de 15mm, Deve possuir no mínimo 2
portas e 4 gavetas. Leito estofado revestido em courvin, dividido em 3 seções.
Assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira,
Trendelemburg para partos, exames e curativos. Possuir par de porta-coxas,
com haste em aço inox e apoio em poliuretano anexos e gavetas de inox!
Capacidade mínima de I50kg. Dimerisões aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m,
Rodízios com freios de 3 polegadas. E exigido: * Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do equipamento: * Certificado de boas práticas de
febhcaçâo da ANVISA Registro no Ministério da Saúde ou cópia do ato que o
isenta tal produto do registro; *Certificado de qualidade do aço inox.
BIOMBO de proteção plumbífera com as seguintes características: duplo com 2
mm Pb, construído em estrutura de alumínio sobre rodízios, com visor de vidro
plumbífero de (10,0 x 20,0)cm, medindo aproximadamente (2100 x 800 x
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420)mm. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do
responsável técnico e registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

23 BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 de %" de
diâmetro x 1,2mm de espessura. Solda TIG/MIG sem rebarbas; Pés providos de
rodízios com 06 rodízios de 2" de diâmetro, com aros de polietileno; Composto {.'gFIsN'' \?jn
de 3 faces de 60 cm cada uma, com bandeiras laterais com movimento de 360°
por meio de anéis giratórios de aço inox; cortinado em cada

3.0.OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

® Obrigações concernentes á legislação fiscal, civil tributária erabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tí ulo perante slus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento de aiustè

pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3 A Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obriqacões
rondições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatòrio se for o

caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

habintaçL'^°'^ correspondente â sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,

rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüivel nos termos do Art. 48 II da Lei 8 666/93 o
mesmo sera desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta 'quando for o caso
apenas o item correspondente, relacionado neste anexo. '

5.0.MODELO DA PROPOSTA

a® o modelo de proposta de preços correspondente, podendo olicitante apresentar a sua proposta no próprio modela fornecidb, desde que seja devidamente preenchido
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo/01 ' ' P .

LNJ^SjgPASTlJ^ ALVES
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00063/2017

OBJETO Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Pronostas da n®

Referencia de Saúde da Mulher, neste município.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO WARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIOP TOTAL
1  AD PnMnir^ir\MAr»/-> T-iny^ r>rM IT -I_ .. . .'N.'1 . I w . r-n.AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

U
- de

10.000 a 12.000 BTUS - com controle
remoto, 220V com consumo máximo
de 1050W, temperatura mínima 18
graus: com as funções Sleep e Swing,
com classificação de consumo A.

BEBEDOURO/PURIFICADOR
REFRIGERADO - Especificação
técnica: Com Bandeja Removível;
Termostato Regulável; Voltagem de
220V; Vazão aproximada 2,5 litros por
minuto; Tipo: Coluna; Quantidade de
Torneiras: 2 Temperatura da Água: 2
GELADEIRA/REFRIGERADOR
DOMÉSTICO com capacidade 280
litros; congelador com porta e sistema
frost free.

ASPIRADOR CIRÚRGICO de
secreções com carrinho capacidade
até 3 litros, tipo cirúrgico, capacidade
frasco coletor 2 frascos plástico
mínimo 2,5 litros autoclavável
graduado em alto relevo, com suporte
duplo suspenso, potência motor
mínimo 1/4 HP, características
adicionais baixo ruído, motor com
proteção, micro filtro, tampão do frasco
em silicone, freqüência 50/60 Hz,
volume de ar fluxo mínimo de O a 20
Ipm, tensão 220 V, acessórios

nd
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vacuômetro (mínimo O a 22 polHg/560
mmHg, teclado membrana, alarmes,
frasco extra, outros componentes 10
circuitos completos para aspiração.
Deve ser montado sobre pedestal com
rodízios de 3 polegadas, com freio.
Robustez adequada para uso
profissional hospitalar, deve permitir
visualização e ajuste pelo operador
sem necessidade de o mesmo curvar-
se; deve possuir alça de empunhadura
para fácil locomoção do aparelho;
deve ter caixa de proteção do motor
em material plástico resistente.
Sistema de ventilação interna do motor
de 1/4 HP. Permitir uso
continuo/intermitente com indicação
no painel de controle, quando em uso
intermitente, o acionamento deve ser
por pedal elétrico, deve acompanhar
pedal; Funcionamento através de
diafragma, sem superfícies de fricção,
isento de óleo; deve ter ruído máximo
de 60 d BA, deve ter micro filtro na
salda de ar até 0,5 micron. para evitar
a difusão de bactérias para o ambiente
de uso do equipamento, deve ter filtro
hidrofóbico localizado antes da
entrada do compressor; deve possuir
vacuômetro e registro de agulha de
passo fino, de alta resistência em aço
inox, para ajuste de vácuo; Vácuo
máximo: 21 pol Hg; Painel de controle
com indicação digitai para
funcionamento, modo de operação,
som inibido e espera para rearme;
deve ter suporte para duas cánulas
(acompanha cânulas); deve ter dois
frascos coletores com capacidade
2 500 ml cada um. devendo ser em
plástico de alta resistência a impactos
e autoclavável, com graduação em
alto-relevo; Tampa do frasco de alta
durabilidade, devendo ser fabricada
em silic

ESTERILI2AD0R a vapor saturado -
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE
MESA até 75 litros Com as seguintes
características mínimas ou superiores:
capacidade de ao menos 54 litros;
elétrico, temperatura de esterilização
regulável de 120 a 134X; tempo de
esterilização regulável até 60 minutos
e tempo de secagem ajustável até 45
minutos com comando
microprocessado; câmara interna
retangular em aço inox com medidas
internas aproximadas de (30 x 30 x
60)cm: 2 400 watts; porta em aço inox
AISI 304 maciça e abaulada
internamente com fechamento via
braço concentrico movimentada
através de volante central; voltagem
de 220 volts.

BISTURI MICROPROCESSADO tipo I
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- Bisturi eletrônico multifunclonai para
todos 08 procedimentos de centro
cirúrgico, inclusive de alta
complexidade, sem restrições.
Microprocessado com refrigeração por
convecçâo (sem uso de ventiladores
ou coolers); indicação digital da
potência em Watts, através de
displays independentes para todos os
modos de operação: ajuste digital de
potência com precisão de 01 Watt
para todos os modos de operação,
através de teclas blindadas tipo
up/down no painel e através da caneta
de comando manual, sistema de
monitoração da resistência/contato da
placa-paciente adesiva (dividida) com
indicação visual da qualidade do
contato através de display gráfico
localizado no painel frontal e seleção
automática do sistema de monitoração
conforme tipo de placa conectada
(comum ou bipartida), através de um
único cabo. Permitir o acionamento
das funções eletro cirúrgicas
monopolares através de dois pedais
duplos ou permitir acionamento
simultâneo de 02 canetas de comando
manual. Permitir ainda, a operação do
modo bipolar através de pedal
independente e de forma automática
sem a necessidade de acionar

qualquer tecla no painel do
equipamento (independente da
nomenclatura de cada fabricante).
Permitir a memorização automática
(não volátil - mantida mesmo após
desligar o apareltio) de um conjunto de
valores de potências programadas
pelo usuário: Possuir corte pulsado
para intervenções endoscópicas que
requeiram alternadamente o corte e a
coagulaçâo Possuir sistema que
controle a potência no início do corte
de acordo com a resistência do tecido.
Permitir modo de selagem de vasos,
através de instrumento multifuncional
que opere em 4 funções (apreensão,
dissecção, coagulaçâo e corte
energizado) e tecidos vascularizados e
com vasos de até 7 mm. Potências

desejáveis para cada modo de
operação: mínimo de 300 Watts para
corte puro, forçado e pulsado, mínimo
de 03 níveis de blends em dois modos
(normal e forçado), pelo menos 04
modos de coagulaçâo com no mínimo
120 W

CILINDRO de oxigênio portátil -
Cilindro de oxigênio medicinal de alta
pressão em aço na cor verde-
emblema sem costura, com
capacidade de 3 litros (0,45 m3), com
diâmetro de 114 mm, altura de 395
mm.

^ane/7/;
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ESFIGMOMANOMETRO adulto
aneróide - Manómetrc aneróide pré-
calibrado, com seio do Inmetro. com
visor graduado de O a 300 mmHg,
preciso e de fácil leitura.
Esfigmomanômetro aneróide,
braçadeiras confeccionadas em náilon
resistente e lavável com costura dupla
e fecho em metal, pera, manguito e
tubo espiralado flexível livres de látex.
Livre de mercúrio Manômetro grande
com 130 mm de diâmetro, mostrador
com numeração e ponteiro em preto e
de fácil leitura, possibilidade de giro
horizontal do manômetro não inferior á

90°, escala de O à 300 mmHg, válvula
metálica tipo rosca para precisa
seleção da descarga de ar, montado
sobre pedestal em aço com pintura
epóxi e rodízios Devem acompanhar:
02 peras com válvulas, 01 braçadeira
em nylon com fecho em metal
tamanho adulto e 01 tamanho

adolescente. Certificado de calibraçâo
expedido pela RBC/INMETRO deverá
acompanhar o produto.

ESTETOSCÒPIO uso adulto
biauricular, em aço inoxidável, haste
flexível na curvatura do tubo Y duplo
em aço inoxidável, com diafragma
resistente e removível de sensibilidade

para ausculta cardiopulmonar, que
permita um mínimo de escuta de sons
ambiente e um máximo de sons de

alta e baixa freqüência próprios do
paciente adulto; auscultador em aço
inoxidável: membranas substituiveis,
em plástico resistente, com
acabamento sem rebarbas; devem
acompanhar: 01 (uma) membrana de
diafragma sobressalente, resistente
para ser acondicionado no
auscultador; 01 (um) par de olivas
extra. É exigido: Garantia mínima de
12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério
da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme
RDC 185/2001 e 260/2002 Para

efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta.
Catalogo ou folder em português ou
com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que
permitam identificar as características
técnicas do produto ofertado.
SUPORTE de Hamper em aço inox -
Estrutura em tubos de aço inoxidável
AISI 304 redondos, com 1 polegada de
diâmetro e 1,2 mm de espessura.
Solda TIG ou similar, sem rebarbas;
Dimensões: diâmetro de 50 cm e

altura de 90 cm Devem acompanhar:
2 sacos de lona resistente na cor

marfim, com tamanho compatível com
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o suporte. Suporte em inox AISI 304,
com saco formato circular, pés com
rodízios de 2 polegadas É exigido:
Registro no Ministério da Saúde ou
cadastro de isenção do mesmo junto a
AN VISA, conforme RDC 185/2001 e
260/2002. Laudo ou comprovante da
liga AISI do aço inoxidável; Para
efeitos de análise e parecer técnico
deve acompanhar a proposta:
Catalogo ou folder em português ou
com tradução do texto para a língua
portuguesa com informações que
permitam identificar as características
técnicas do produto ofertado

11 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA
com alta resolução para exames de
rotina. magnificações, marcação
cirúrgica e biópsias, deve ter
exposimetro microprocessado
completo com otimização / controle via
software; COMANDO / GERADOR
deve ter potência nominal de no
mínimo 3,5 kW; e faixa de kV mínima
de; 20 a 35 kV. com sensibilidade de 1
kV; Ajuste programável até 600 mAs
com proteção de sobrecarga no tubo;
deve ter seletor de focos com proteção
integrada digital; Temporizador
microprocessado programável até 200
posições. Indicador em display digital
de kV, mA, tempo e mAs; Sistema de
controle e proteção de rotação do
ânodo giratório; Frenagem do anodo
do tubo após exposição de Raios-X;
Bloqueio eletrônico para proteção
integrada de kV e mAs contra
sobrecargas no tubo de raios-X;
Proteção térmica do tubo proteção
contra falta de filamento. Circuito em
dois estágios para emissão de raios-X;
Biombo de proteção para o operador;
EXPOSIMETRO: Deve ter controle
automático de exposição por sistema
microprocessado, com quatro campos
de aquisição, seleção para, no
mínimo, três combinações
êcran/filme, seleção de densidade em
pelo menos cinco níveis, detectores
em estado sólido com posicionamento
de profundidade; DIMENSÕES

APROXIMADAS; Coluna: Altura: 2 100
mm (máx), 550 mm (mm) - Largura:
650 mm - Profundidade: 1.250 mm.
BRAÇO ARTICULADO: Deverá
permitir radiografia do paciente em pé,
sentado ou em maca; Deve ter
movimentos motorizados com
deslocamento vertical de no mínimo
700 mm; rotação do tubo mínima de
+180° / -180° e movimento angular de
inclinação de pelo menos (+10o / -
10o); Distância foco / filme de 65 cm
ou melhor. Compressão motorizada
com seleção digital; sensor automático
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(célula de carga) de parada; variação
de 11 a 18 Kg, com indicação digital; e
opçào de descompressâo automática
após o término da emissão de raios-X
Deve ter Bucky recipromático 18X24
ou 24x30 e grade antidifusora da fibra
de carbono TUBO: Deve ter tubo
metálico com ânodo giratório de
molibdênio, com du

12 SISTEMA DE ULTRASSOM
TRANSPORTÁVEL com plataforma
totalmente digital com sistema
operacional Windows de alta
resolução. Deve possuir doppier
colorido devendo integrar as mais
recentes tecnologias de
processamento de imagem e design
ergonômico, deve oferecer aplicações
clínicas versáteis incluindo pacote
cardíaco com Doppier contínuo e
recursos de 3D (tempo real)/4D; Deve
ter monitor de LCD, tela plana,
colorido, de alta resolução com no
mínimo 19"; APLICAÇÕES:
Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia,
Urologia, Partes Pequenas, Tireóide,
Ortopedia (Músculo-esquelético
nervos, tendôes). Mama, Cardiologia,
Ecocardiografia fetal. Transcraniano,
Transfontanela, Anestesia (bloqueios
periféricos). Cerebral/Cerebrovascular.
Neurologia, 3D / 4D, Medicina
Esportiva, Emergência, Vascular;
Periférico, superficial, entre outros;
Deve atender a todos os tipos de
paciente: Adulto, Pediátrico e
Neonatal. CARACTERÍSTICAS: Deve
permitir ajuste automático da linha de
base, escala de velocidade com
anguiação da linha de aquisição e
ângulo de correlação, deve ter alta
definição de imagem com 256 níveis
de cinza para o modo B (2D),
anguiação da imagem (Steer) do
transdutor linear nos modos B e Color,
gravação de cine para revisão de
imagens nos modos B (2D). M.
Doppier Color. Doppier Espectral
(Pulsado-PW e Contínuo-CW);
colorizaçâo ajustável (Colorize) em
todos os modos de imagem B,
M,Doppier Espectral (Pulsado-PW e
Continuo-CW), comparação em tempo
real da mesma imagem em modo 2D e
color; Deve ter braço articulado com
ajuste de altura e rotação, o monitor
com ajuste de rotação e inclinação
independente do braço articulado para
melhor ergonomia. deve ter controles
para ajuste de tamanho da amostra,
velocidade da escala, filtro de parede,
posição do foco, velocidade de
varredura, correção de ângulo, mapas
de cor, mapas de velocidade simétrica,
linha de base, volume de amostra.

Und



volume do som, modos duplex e
tripiex, inversão e reversão de imagem
nos modos B, Doppier Espectral e
Colorido,

13 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para
adulto, com as seguintes
características: digital, eletrônica, com
escala antropométrica; capacidade de
carga de até 200 Kg; graduação/fração
de lOOg; antropômetro com régua em
alumínio; plataforma com borracha
antiderrapante; pés reguláveis em
borracha sintética, voltagem 110/220V;
dimensões da plataforma com
variação aceitável de +/-5%: (380 x
330) mm. Garantia mínima de 01 (um)
ano. OBS: O equipamento deverá está
de acordo com as Normas Técnicas
da ABNT e vir calibrada de fábrica,
com selo e lacre do INMETRO.

14 DETECTOR DIGITAL para
Mamógrafo: Detector Digital do tipo
Flat Panei (FPD) O equipamento
deverá ser automático (110V/220V) e
que trabalhar nas freqüências de 50hz
ou eOhz. Dimensões máximas de de
268 X 195 X 15 mm e obrigatoriedade
de ser compatível com o sistema
bucky atual, sem a necessidade de
alteração e modificação do Mamógrafo
já existente Área ativa de mínima de
23 X 17 cm para aquisição de
imagens. Peso de máximo de 0,95 kg.
Sem a necessidade de remoção do
bucky para visualização da imagem
adquirida. Resolução de imagem
mínima de 2600 x 2600 pixels
(6,76Mpixels). Tamanho do pixel de
máximo de SOpm. Conversor A/D de
no mínimo 16 bits Funcionamento
sem a necessidade de baterias

Tempo de pré-visualização da imagem
adquirida de aproximadamente 2
segundos Tempo máxima para
exibição da imagem pós-processada
apôs liberar o botão de disparo de no
máximo lOsegundos. O detector deve
possuir autodetecçâo de Radiação.
Estação de Trabalho: Estação de
Trabalho com processador core i5 ou
superior. Disco rígido de no mínimo
1TERA. Memória RAM a partir de
4GB. Sistema Operacional Windows
Professional licenciado, Windows 7 ou
superior. Monitor LED de no mínimo
19" ou superior Unidade Leitora e
Gravadora de CD/DVD. Placa de
vídeo dedicada de no mínimo 1GB
dedicada Nobreak Bivolt automático
(110V/220V) e potência de no mínimo
600VA Software de Aquisição de
Imagens Digitais: Software totalmente
em Português (BR). Software
compatível com monitores Touch
Screen. Necessidade de login (Usuário

íi.' "v
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e Senha) para acesso ao software. O
sistema deverá indicar na tela iniciai o
status de conexão com PACS,
Servidor de Workiist e Impressora
DICOM. O sistema deverá possibilitar
de inserção de dados dos pacientes
de forma manual, via Servidor de
Workiist e importação de arquivos do
Excel O sistema deverá permitir
pesquisar um paciente na Lista de
Trabalho através do número de
identificação (ID). Nome e periodo de
datas (de e até), no mínimo O sistema
deverá permitir inversão das cores
Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco
cirúrgico de emergência com
comutação automática para 110 ou
220V, através de fonte de tamanho
reduzido com iluminação por sistema
de LED s totalizando 36 unidades de
LED's A quantidade de unidades de
LEDs é de 36 no minimo. Possuir 01
cúpula. Ser composto por pedestal e
base construídos em aço SAE 1020,
com pintura antiferruginosa, sendo
fornecido pronto para ser ligado a
tomada ou no nobreak. Deverá possuir
bateria recarregâvel incorporada ao
equipamento. Cúpula fabricada em
alumínio, possuindo sistema de molas,
podendo ser manuseado tanto pela
parte estéril quanto pela parte externa
do aparato, Possuir sistema de freio,
deverá reduzir ao máximo a incidência
de sombras na região do foco. Base
(pedestal) e estrutura em aço SAE
1020 móvel com rodízios e com
pintura antiferruginosa. estrutura com
chave liga/desliga. Filtros de absorção
de calor, fonte elétricas deverão ser
parte integrante do equipamento. Deve
possuir manopla esterilizável. de fácil
encaixe e limpeza, sendo fornecido no
equipamento 2 conjuntos de manoplas
fabricado em polímero flexível e
esterilizável Possuir controle
eletrônico de temperatura da cor
variando num intervalo minimo de
3.200 a 5 000 K, com tempo de vida
útil dos LED"s de aproximadamente
50.000 horas Possuir sistema de
controle de intensidade luminosa,
através dos comandos do aparelho,
com variação de no mínimo 25 a 100%
da potência total. Possuir sistema de
controle de área do campo de
luminosidade. Deverá fornecer uma
zona de foco abrangente, permitindo
facilmente regulagem e um excelente
campo de trabalho. Iluminância
mínima: 120.000 lux.

Escada de 2 degraus ínox - construída
em tubos de aço inoxidável AISI 304
de aproximadamente 1 polegada de
diâmetro e 1,25 mm de espessura de
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parede; pés providos de ponteiras de
borracha, estrutura tubular de 1

polegada de diâmetro e 1,2 mm de
espessura. Medidas aproximadas: piso
22 cm de largura e 30 cm de
comprimento, altura do primeiro piso:
20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58
cm de altura total. Piso em borracha

antiderrapanle protegido por
cantoneiras de aço inoxidável (AISI
304) em toda volta, sem arestas ou
pontos cortantes É exigido. Garantia
mínima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço
inoxidável;

17 Suporte de soro em aço inox Suporte
para soro em aço inox - Coluna em
tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1
polegada de diâmetro. Altura regulável
através de anel ou manipulo de
fixação; Haste em tubo de aço
inoxidável (AISI 304) de Vo polegadas
de diâmetro com 04 (quatro) ganchos
perfilados na extremidade superior;
Base em aço inoxidável (AISI 304),
apoiado em 5 rodas de 2 polegadas;
Dimensões aproximadas: altura
máxima 2,40m e mínima 1,70m; É
exigido: Registro no Ministério da
Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme
RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço
inoxidável; Para efeitos de análise e
parecer técnico deve acompanhar a
proposta Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar
as características técnicas do produto
ofertado

18 Carro de curativo - tampo e prateleira
em aço inoxidável AISI 304, com
extremidades sem arestas, gradil em
aço inoxidável em toda volta, provido
de balde e bacia, aço inoxidável de 01
polegada de diâmetro, fixação do
tampo e da prateleira em aço por meio
de parafuso sobre arruelas de pressão
em aço inoxidável; rodízios giratórios
de 4 polegadas, revestidos de
borracha, sendo 02 com travas;
dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m,
todos os acessórios necessários para
o completo funcionamento do móvel. É
exigido: Garantia mínima de 12 meses
após o aceite definitivo do
equipamento Registro no Ministério
da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme
RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço
inoxidável: Para efeitos de análise e
parecer técnico deve acompanhar a
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proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar
as características técnicas do produto
ofertado.

NEGATOSCÓPIO de parede, com a
seguinte característica: 01 (um) corpo
com luminosidade homogênea por luz
fluorescente em toda a superfície,
visor translúcido flexível, medida
aproximada (50,0 cm de comprimento
X 40,0 cm de altura), alimentação
110/220 V, freqüência 50/60 Hz.
Embalagem com dados de
identificação do produto e registro no
Ministério da Saúde/ANVISA
Mesa de exames - Mesa para exame
clínico - Estrutura em tubos de aço
carbono de 1 1/2" de diâmetro e 1,25
mm de espessura, com tratamento
antiferruginoso e com acabamento em
pintura epóxi; Leito em chapa de aço
n° 22, com tratamento antiferruginoso,
pintura eletrostâtica em epóxi; Com
cabeceira móvel através de
cremalheira; Com colchonete em
espuma de poliuretano, densidade 23,
espessura de 10 cm, revestido em
courvin com fechamento térmico sem
costura. Dimensões aproximadas: 65 x
190 X 80 cm (largura x profundidade x
altura). É exigido: Garantia mínima de
12 meses após o aceite definitivo do
equipamento. Registro no Ministério
da Saúde ou cadastro de isenção do
mesmo junto a ANVISA, conforme
RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou
comprovante da liga AISI do aço
inoxidável: Para efeitos de análise e
parecer técnico deve acompanhar a
proposta: Catalogo ou folder em
português ou com tradução do texto
para a língua portuguesa com
informações que permitam identificar
as características técnicas do produto
ofertado

MESA ginecológica com gabinete em
MDF de 15mm Deve possuir no
minimo 2 portas e 4 gavetas. Leito
estofado revestido em courvin. dividido
em 3 seções Assento fixo. parte
posterior e anterior com movimentos
através de cremalheira.
Trendelemburg para partos, exames e
curativos. Possuir par de porta-coxas.
com haste em aço inox e apoio em
poliuretano anexos e gavetas de inox
Capacidade mínima de 150kg.
Dimensões aproximadas: 1.80 x 0.65 x
0.85m. Rodízios com freios de 3
polegadas. É exigido: * Garantia
mínima de 12 meses após o aceite
definitivo do equipamento;
Certificado de boas práticas de
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fabricação da ANVISA Registro no
Ministério da Saúde ou cópia do ato
que o isenta tal produto do registro.
'Certificado de qualidade do aço inox.

22 BIOMBO de proteção plumbifera com
as seguintes características: duplo
com 2 mm Pb, construído em estrutura
de alumínio sobre rodízios, com visor
de vidro plumbífero de (10,0 x
20,0)cm, medindo aproximadamente
(2100 X 800 X 420)mm. Acondícíonado
em embalagem original do fabricante,
com o nome do responsável técnico e
registro no Ministério da
Saúde/ANVISA.

23 BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular
em aço inoxidável Al SI 304 de V/' de
diâmetro x 1,2mm de espessura.
Solda TIG/MIG sem rebarbas; Pés
providos de rodízios com 06 rodízios
de 2" de diâmetro, com aros de
polietileno; Composto de 3 faces de 60
cm cada uma, com bandeiras laterais
com movimento de 360°, por meio de
anéis giratórios de aço inox; cortinado
em cada
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00063/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

8 666/93^'''^'^'^^'^° cumprimento do disposto no Art. 7°. Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei
qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII da

Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal
funcionários nienores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis

tegílaç^oSigent?' trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da

20 DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

orTir contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2®, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a'mpeditivo no que diz respeito á habilitação/participação na presente licitação, não se

pSsSf Ress'St'í°2ní,°n/®^^''? falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
p H ; p . w ^ sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da

atmaçâ Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente

convocatóíii^'^^'^^^ submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento

convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. QUANDO FOR O CASO.



REF PREGÃO PRESENCIAL N" 00063/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

H

PROPONENTE;
CNPJ:

O  ̂

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

ÍSnSío''-® completa do representante do licitante). como representante devidamente constituído de
EnnS n °» 7 c . consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do
aS Hn r^ h"" d .^0 Presencial n» 00063/2017, declara, sob as penas da lei, em especial oart. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: u

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00063/2017 foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta nâo foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente

nnnM/oni? i°" qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n»00063/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

de apresentar 3 proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n» 00063/2017 nâo foi

onnfiToniy nn" qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n"00063/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

nLon^iíí qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participantepotencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00063/2017 quanto a participar ou não da referida licitação

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00063/2017 nâo será no todo

DrI - D® o®™."'®' ou discutido com qualquer outro participante potencial ou defato do Pregão Presencial n 00063/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00063/2017 não foi no

° f discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal deBeiem antes da abertura oficiai das propostas; e

parrfirmâ^-ir"^"'®"'® ® declaração e que detém plenos poderes e informações

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N" 00063/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.; PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

1.0 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art 4®. Inciso VII. da Lei 10.520/02.

^0-520/02,
convocatório que rege o certame acima indicado. abilitaçâo exigidos no respectivo instrumento

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO;A DECLARAÇAO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. GUANDO
FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO IV ■ PREGÃO PRESENCIAL N" 00063/2017

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N": ..../2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n" 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB. CPF n® 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

-  - - . , CNPJ n° neste ato representado por.... residente e domiciliado na -
-  - - .... CPF n® Carteira de Identidade n® doravante simplesmente CONTRATADO,

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00063/2017, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123. de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares
referentes as Propostas de n° 11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da
Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher, neste município.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00063/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contraio, a base do preço proposto, é de RS ... (.. )

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5® e 6®, da
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.



CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇAO: , ̂

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Ç)
Oriundos das Propostas —^^-7
11429.813000/1120-01 /

11429.813000/1120-01 ^«CPL'
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90 52 01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA ■ DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

^ b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos,

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados:

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:



Este contrato poderá ser alterado, unilateraimente pela Contratante ou por acordo entre as partes/^"^â§o^\
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77. 7^^ 79 da Let «sX
8.666/93. r-'

ÍIlO Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supre^es
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93; a - advertência; b
- multa de mora de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecuçào total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8 666/93 e na Lei 10.520/02

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias. o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB.... de de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA
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Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba
('rhiilo |>cl:i l.vi .Municipal ii." (167/93, de 25 dv .\i!Oslii dv 1993

PB, 20 Üe sèteniliro de 2017 " Ediijãò Éxtraordináriá

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO OE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N» 00063/2017

Torna púbLco que faro realizai airaves do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoo. sediada na Rua Flâmo Ribeiro. 74 • Centro • BelOm • PB. Os
OShOOmIn do dia 16 do Outubro do 2017 licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor oreço. para Aquisições de Equipamentos
eleiro e eteirônicos. medico Irospilalares referentes as Propostas de n'
11429 813000/1120.01 e 11429 813000/1120 01 respectivamente do
Minisierio da Saúde para o Centro de Relerõncia de Saúde da Multier.
neste município Recursos previstos no orçamento vigente
Fundamento legal Lei Federal n» 10.520/02 e Oecrelo Municipal n'
031/2015 Informações no norãrio das 07 00 as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado Email licil3caopmb2@gmail.com

Beiem - PB. 20 de Setembro de 2017

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial



24 João Pessoa - Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

fH)7. denominado Joana Mana (^onceiçdo "Dona M»>cirilu»" l urulaincntavâo l.cgal An 79. II da l ei n"
Sf>Wv9:> Dnia. 15 W 2017 Parles Prefeilina Mniiuipal dc Aparceida-PH (Viuraiado l!l-M:DITO
rilAGASDIOLlVinRA

Prefeitura Municipal
de Lucena

EDITAL E AVISO

PREFEITI IU Ml'MC IlE I.I C ENA

SKCKKTARIA MI NK iPAI. l)F. KDI í AC \C>

AMSO

KDITAl.N-üOI/aoi?

SELFCÂO SI.MPI.IKICAPA PARA KURMAPOR Ml'MCIPAI.
DO PACrO NACIONAI. PK Al.FAHKTI/,ACÂO

NA IDADE CERTA (PNAIC/PII)
A PuTcitura Murnripal de l.uvena c a Seeiciana Miniieipaidc Ldiicaçdo. alra\cs da Cmtrdenaçdo Miini-
vipal do PACTO \ \riO\ \l Dl Al.lMU 11/ AC ÀO \A IDADI" ( I Kl A de I ocena loinapuliluov|ue.
tu» peiuuJi» de 2 i ;< 22 de velctnhro. e»>i.iráo alu-iias a\ paia a Mrlevào de iVrmadoi Munutpal
vK» l*AC~IO Naeional de Allal>ett/a^à«» tu Idade ( cila il'\ \U'» e d<» Pn»^iain<i \ovt» \lai\ I dtica^iU».
inroniu>(»es e ednal esido disintiuhiliAido". lu seeieiaiia ilc l d.» Miiiiieipio
A>iry|||nvòcsscrào rcaÍi?-ada>soii)enieiio|Kiu>dt>de 21 a 22 de^eleltll)rll de 2017ju» w^iiinlc horatu»
in?/'^^^i8lis às I2hs. na Sccrclana Mimieipal de rdnca^di». Rua Anioiiio I cniatulcN de Mcndonva i
n . .^cipto de l.ijccna esiaJo da Paiaiba

M \R< EI.O SAI.ES PE MENDONC \

Prefeilo

MARIA JOSÉ DA CONCEICÂO SUA A
Sverciàría dc Edueacào

LICITAÇÃO
PREEEITl RA .MI NCIPAI. IIE l.l ( ENA

he\o(;a(. Ã<>
PREGÃO PRESEM IAI. V OOÜ2.V21II7

O Município de Lucena. através do seu Prefeito Municipal. Sr Marcelo Sales de Mendonça, no uso dc
suasatnbuiçòes legaise considerando ra/iVs dc interesse |nildico. resolve REVOGAR o PicgàoPivscncial
n^ CK»025 '2017 que icni por objeto o Coniraiaçáo dc cinpiesa es|)eciali/jda iwra fonicciincnto dc Tulros
e Calhas, confonne cspccifivaçtVs comidas no lenno de Referencia do edital, pata atendei a Sccieiana
de Infracsiiutura do Município de 1 ucena PU
Jl SrilK \II\ A I ivHaçàolX-seiia

l.uccna. 19 de Selcinbio 2lH7

MARCELO SALES DE MENDONC A
Prefeilo

Prefeitura Municipal
de Sousa J

LICITAÇÕES
PKKKLITI R \ \UM( IP\LI»E SOI SA

PHL(. \OI'RKSi NC IAl.N H'M.'20P

A pie.i^oeiia. lonia publico para conlieciinenio duv iiitetes^.idos. i]ue laia leali/at lu» dia A dc (niliibiode
201? asíi<>(K)haras.iw.saladaCPLnaPRÍ-rn H RWllMCIPAI l)[ SOI SA. siiiiadaa RuaCoionel
).i%e tioincN de S,-!. \" 2". ( ciiiio. Suiisa-IMi. piocediinenu) liciiaioiii» na modalidade Ihvpâo Pievciuial
UbjfuU.i pieseiue licilaçâocoiiMsie iiaAtpiisiçihi De Maicnal de Consumo l'ARAU AI()S-N. para aieiulei
as necessidades da CMDADI: DL PRONTO ATENDIMHN IO MACRO AlJRANTLSSOimíNMO"DR
\l.\KIZI\H(V\paia supriras necessiü;tdes do Município, discriminados e quantificados nos anexos do
edital Interessados poderão b.vi\ar o cdilal no poilnl da lianspaicucia em bllp -Vwww sousa pb gov.br/,
ou fa/ei sua lelirada nu seior de iicitaçno com taxa de RS Ib ide/.) reais pela reprodução impressa dcslc
cdiial. aiinx cs de Uileio emiiido nu setor de tributos no façi) Municipal. O valor cobrado c unicamente
etnpieuado á lepioduçào do rnesino

Sousa. 2b de seieminodc 2dl7

ADRIANA Ci.SI.EVDK ALVES ARAI JO
i'rvuoeirii Olieiiil

litEFLIlT UA.MI VK IPALi>i SOC.SA

PRLGÂ» PRESENCIAL V «92/2017
A pi cgiviia. toma publico paia conliccnnenio dos iiiiercssados. que fará ícali/ai no dia b.^ de Outiibiu de
2017. as09h. 00. na PKLI I-JTlíRA Ml. NICIPAl. Dl. SOI SA. Situada ã Rua Coioiicl José (iomesdeSã.
ii' 27. (dentro. Sousa - PH. piocedimento lieiiaioiio na modalidade Piegào Pioencial Dbjelo Sistema
de Registro dc Preços para a coniiaiaçAo de pessoa juridica paia iniplaiilHçào e maniilençÁo dc sistema
ile mJormaçilo para viabili/ar os serviços da sccrelaria de Saúde, supiiiido a necessidade do iminicipio
dc Sousa PB. conronnc lenno referencia do ediial Os biieiesSiiilos poileiào ici acesso ao ediial no poilal
ila lianspaiència eiii vvvvvs_>Oll>a.l>b4;ov.bi, ou la/ci sua letiiatla iu> eiuleivso siipiacuado. com lava no
\aloi Slb.im <de/ reais) pela icprodnçilo impicssu deste ediial. aiiases de liolelo emiiiitdo no scioi de
Iribinoslocali/adouopaçonumicipal Q vn.íot.cobiado c unicanieiitc eniprcgadoa lepioduvilodsunesino

Si»usa. IK de Seicmbio dc 2o 17

.Vdriana ( isleyde Alves Araii]n
Preuiieira Olieiul

Prefeitura Municipai
de Duas Estradas

LICITAÇÃO
PRELEITCRA MLMCÍPALOE DUAS L.VrRADAS

A\ ISO DE LICITACAO
PUEGAO presenciai. N" 0(Mm'2(M7

lorna público que fará rcali/ar através do Pregociro Oficial e Equipe dc Apoio, sediada na Rua do
( onicicío. 2.^ ■ Ceiitio • Duas Estradas • PB. ás M .^0 horas do dia W dc Outubro dc 2017, licilaçáo
modalidade Piegáo Piescncial. do ti|Hv menor pieço. para Contratação dc serviços especializados na
Aiea dc I ngcuhaiia ( ivil. para prcstaçáo de serviços: de consultoria, dc gerenciamento de convênios,
dc analises de docuniciiiHsdes liciiaióriiis. de acompanhamentos c físcalizaçAcs de obras realizadas
com Recursos federais Recursos picvisios no orçamento vigcnic Lundaittenio legal: Lei federal n"*
10 S2b (>2 c i.ci fedvial n" lb^20 InfoiiiMÇdcs no lioráno iLis OS 00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supiaciiado Icicúmc |0X.^) 1205-10.^0 L-mail. prcfeitura^rTduasesiradaspbgov.br. Edital.
vswvv duasestradas ph gov fr ou vs vx vs-ice pb^ovbr

Duas EsiiadasT^HIi^O dc Selcnibro dc 20I7
LKIVLl.ro D \ SII.N A FEK^yVNDES

Prvgocirn Olícial.

Prefeitura Municipai
de Belém

LICITAÇÃO
PKLELIU RA MCNICIPALDE UELE.M

AVI.SO DE I.ICU ACÂO
PREGÃO PRESENCIAL V 00063/2017

loina público que foià rcah/ar através do Picgtwiro Oficial c Equipe de Apoio, sediada na Rua flávio
Kibciio. 7-1 • Ccntio - Bclcm • PB. às (H/hOOmin do dia 16 dr Outubro de 2017 licitação modalidade
Piegáo PieH'iicial. do iipo inenoi picço. pnra .Aquisições de Equipamentos ciciro e eletrônicos, medico
hospiiaLiiesicfcienicsasPrc|)osiasdcn" II-129 Sl.lbOO/l 120-01 e 11429 813000.'II20-01 rcspccmamen-
tc do Ministério da Saudc |Mra o Ccniio de Rcfcrèiicta de Saúde da Mulher, neste município Recursos
prcvisUis no oiçamemo v igcnie fundameiilo Icgul Lci fedcial n^ 10 520-02 e Decreto Municqial n**
M '2b!5 liifonnaç«Vs no Inuaiio d-vs b7 (K) as II 00 hoias dos dias úleis. no endereço supracitado

i Kaii Iicilacaopmh2ogiii.til c»>in
Bclcm • PB. 20 de Setembro de 2bJ/

LLIS SERASTIÃOAIA ES
Prr]*uelro Olieiai

^-vgCTRATO'
PRELEI i ritA MI NK IPAI. iTL

E.MRAIO dl ADI i nODLf ()N rUAH)

PRIMEIRO I ERMO ADI tl\ () \0(OM R VK)

r ADITIVO DE 21)17

RLL: lOMADVDI PI<H.()Sii? 2nP
OILIE IO: D picsenic 1 KRVIO \DI fIV O lem poi objeto, a supicssáo dc 2.b.'»*'o idois vngula lies por
ccnio) sohie o valoi tola! do couiiaio dc RS Mt» 04 v<iX i( eiiio e (Juaienia e Seis Mil Ouaiciila c I tès
Reais eOiio Ceniavos). iu> valoi dc RS 2 9(»(>.57 (IXus Mil Novecentos e Sessenta c Seis Reais c Cm-

qucnia c Seic Ceniavos). loiali/ando o valor finai do contiulo dc iC UI&5'2017 datado dc 29 06 2017 de
14.5 b7ír.5í (Ccnioc (Jiiateutac lies Mil Sclcnt."i c Seis ReaiseCinqüenta eL'm Ceniavos). objetivando
a Coniialaçáo dc cmpicsa ito laiuo pcinncnie paia os Serviços de Construção de uma Unidade Básica
de Saúde no Municipuxie Helcm-PB. coiifoimeleiinode Rcferéncm
CON rRAlANTE: PRI ff.l lURA MUMCIPAl DL BELÉM - RENATACHRISTINNL I REIT.AS DL
SOUZA LIMA BARBOSA COM RAIADA POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRF.I.I
• CNPJ .15 50.V556 (K>0I-85. Paula Viiginia Damàsio Pereira
jrsriLIC.vriVA: Vo deconei da exccuçáo dos serviços, relificou^sc o primeiro projetado para esse
iniiio e pcicebcii-se a necessidade de aumenlai a elevaçáo do muro dc arrirno projetado, no demais. Iiou-
veiam ajustes nos quantii.iiivos de pisos c esii iiliu a de concreto, confonne justificativa técnica nos autos.
D ALA TERMO A DH I VO: 19/09/2017
OBS: Piibliqiicse para atcndnncnlo do disposto no jiarágrafo iimco do ait 61 da Lei 8.666>*93
REN.Vi V (TIRISI INM: LREI IAS de SOUZA LIMA IIAUBOSA
Prefeita

Prefeitura Municipai I
de Santa Luzia I

soisamEBBraraul
LiÇITAÇAO

PRELEI I URA MIMCÍPAL DE SANTA LU/.IA

AV ISO DL I'RL(;À0 presenciai. V«(1«44/21JI7
OH.il IO Aipiisiçáo dc bl luiu) veiculo aiitoinoior. /cio quiiõmeiio. ano/moilelo 2b 17 ou veisáo iiihis
iiinah/aiia. iipo paweio haich paia aiciídei as necessidades da Sccreiana de Pioiiuiçáo Humana do Mu-
nicipio lie Santa I u/ia'Pli. couroiiiic evpccihcaçáo no cililitl c >eiis anexos
TIPO: MI NDR PKI ÇD
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

tfvaneg^

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/09/2017 às 11:08:53 foi protocolizado o documento
sob o N° 64477/17 do Aviso da Licitação n° 00063/2017 referente ao exercício de , exercício 2017, referente a(o)
Fundo Municipal de Satjde de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Maria Erica de Lira Santos.

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saijde de Belém
NCimero da Licitação: 00063/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: RS 823.432,00

Objeto: Aquisições de Equipamentos eletro e eletrônicos, médico hospitalares referentes as Propostas de n®
11429.813000/1120-01 e 11429.813000/1120-01 respectivamente do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher, neste município.
Datado Ato: 21/09/2017

Data e Hora do Certame: 16/10/2017 09:00

Local do Certame: Rua FIávio Ribeiro, n° 74 - Centro - Belém/PB

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Oocumonto Informado? Autenticação

|PDF) Edital da Licilaçâo Sim 681c85d210e737a00455def64aa73d91

João Pessoa, 22 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conio/fTií» tC 1Í^*J3. alterada pela LC 9t/2009 o

pvK» interno. aSeradu p«ia
KA TC ie.'2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo Doe 64477/17 Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 22/09/2017 11:08.
Impresso por Maria Erica de L Santos em 22/09/2017 11:09. Validação: 27A0.CFAB.3E70.EDDB.5B1C.2B8F.0765.F575.
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