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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 

Processo Administrativo n.° 2641/2020 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por meio da Divisão de Licitações e Contratos, sediado à Av. Santos 
Dumont, 3384, Aldeota, CEP 60150.162, Fortaleza -CE, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, da Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital.  

O certame será realizado por meio do sistema COMPRASNET – no Portal de Compras do 
Governo Federal - www.comprasnet.gov.br – nas datas e horários abaixo designados: 
 

� Envio eletrônico das propostas: a partir das 8 horas do dia 14/07/2020. 
 

� Abertura das propostas: às 10 horas do dia 24/07/2020. 
 

� Início da etapa de lances: às 10:30 horas do dia 24/07/2020. 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos, materiais e medicamentos, para atender às necessidades do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por dois ou mais itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos 
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do item/grupo, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. O pregoeiro poderá fazer a licitação simultânea de até 20 itens. 

 

2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

NEIARA

SAO

THIAGO

CYSNE

FROTA
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2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

3390 30 – MATERIAL DE CONSUMO, constante da atividade 15.108.02.122.0571.4256.0023 
– APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

3.  DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA “COMPRASNET” E SICAF 

3.1.  Para acesso ao sistema eletrônico “Comprasnet”, os interessados em participar da licitação 
deverão estar devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF) e dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferível) que 
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do 
credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 
  
3.2. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica 
 
3.2.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil e deverá observar  os procedimentos de 
Cadastramento das licitantes junto ao SIACF, deverão observar o disposto na Instrução 
Normativa MPDG nº. 3/2018. 
 
3.2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
3.2.3. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 
 
3.3. A perda de senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos da art. 48 da Lei Complementar nº. 123, de 14 dezembro de 2006, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, atenderem a todas as exigências 
constantes do presente Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no 
“Comprasnet”, no endereço www.comprasnet.gov.br, bem como possuírem registro cadastral 
atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de Forncedeores – SICAF. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.2.2. enquadrados como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 
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4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº. 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências do edital; 

4.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.3.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. O sistema de licitações poderá ser acessado diretamente no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, opção”Serviços do Portal – Serviço aos Fornecedores”. 
 
5.1.1. Em caso de dúvidas relativas ao sistema “Comprasnet”, os interessados devem entrar em 
contato com as Centrais de Atendimento “Comprasnet” ou “Siasg” pelo telefone 0800-9789001. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2.1. Juntamente com a proposta e os documentos de habilitação, a empresa 
deverá apresentar as declarações abaixo: 

5.2.1.1. Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar a declaração, 
conforme modelo anexo a este edital, para efeito de recolhimento dos impostos de que trata o 
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artigo 13, da Lei Complementar n° 123/06. Se não for optante por este regime a empresa deverá 
declarar em sua proposta. 

5.2.1.2. Declaração de que não possui, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de função administrativas, assim como 
servidores ocupantes de cargos de  direção, chefia e de assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 
conforme modelo anexo deste instrumento. 

5.2.1.3. Para os itens de nº. 32, 33 e 40, será exigida certificação compulsória pelo INMETRO, de 
acordo com as Portarias de nº. 332/2012, 561/2014 e 54/2016, respectivamente. Quanto ao item 
nº. 33, o material não deve constar na lista do anexo da resolução nº. 1480/2020 da ANVISA. 
 
5.2.1.4. Para o item de nº. 43, será obrigatória a regulamentação pelo INMETRO, de acordo com 
a Portaria de nº. 236/94, atualizada pela Portaria nº 166/2007. 
 
5.2.1.5. Para o item de nº. 42, será necessário o registro compulsório na ANVISA, de acordo com 
as Normas Técnicas da ABNT NBR ISSO 9919-1997. 
 
5.2.1.6. Para o item de nº. 47 e 48, será exigida a conformidade com a Norma Regulamentadora 
nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº. 123, de 2006. 

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergência entre as especificações constantes no termo de referência e as 
cadastradas no sistema de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, prevalecerão as 
especificações do termo de referência. 

6.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações que atendam à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
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6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. Todos os valores constantes da proposta deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) 
casas decimais, desprezando-se as demais caso a terceira seja menor que cinco e arredondando-
se a segunda casa para mais, se a terceira casa for maior ou igual a cinco. 

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação.  
 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser R$ 0,01 (um centavo). 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.15. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  
 
7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do ITEM / 
GRUPO, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 1993. 

7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou lances empatados.  

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (três) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 

8.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. Excetuada a hipótese prevista no subitem supra, havendo necessidade, o Pregoeiro poderá 
suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma, 
sem observância do prazo de vinte e quatro horas ali previsto.  

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três) horas sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.9. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  

DA AMOSTRA 

8.11. O licitante vencedor da etapa de lances deverá entregar ou postar, em até 2 (dois) dias 
úteis, contados da convocação pelo Pregoeiro no sistema, uma AMOSTRA do produto cotado, 
observado o disposto no item 3 do Termo de referência, no endereço constante neste 
instrumento.  
 
8.12.  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
8.13. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 
 
8.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
 
8.15. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
conforme descrito no item 3.2 do termo de referência.  
 
8.15.1. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
8.16. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
 
9.  DA HABLITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
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9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor – SICAF- a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº. 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob pena 
de inabilitação. 

9.4.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital.  

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.7. As certidões que não apresentarem validade expressa e que não seja possível essa 
verificação através do órgão emissor ou de qualquer outro meio, será considerado o prazo de 60 
(sessenta) dias contados da emissão para efeito de validade do documento. 

9.8. Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.9. Habilitação jurídica:  
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9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971; 

9.9.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove 
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, 
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.9.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.9.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.10.  Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

9.10.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.10.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.8. O licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  
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9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.13. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista da licitante que ofertou a proposta mais vantajosa, esta será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.13.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 
prazo para regularização.  

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.16. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 
(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11.  DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de até 3 (três) horas, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constate neste Edital. 

12.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta quando houver erro na aceitação do preço melhor 
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não comprovar a regularização fiscal, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico. 

13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
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14.  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

14.2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e Lista de inidôneos 
mantida pelo Tribunal de Contas da União para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

14.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

14.2.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
 
14.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

14.5. A adjudicatária terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.   

14.5.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

14.5.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.6. A recusa injustificada do adjudicatário em  assinar o contrato, receber ou aceitar a nota de 
empenho ou a não comprovação das condições de habilitação exigidas por ocasião da 
formalização do contrato, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o à multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor empenhado, 
sem prejuízo de outras sanções previstas neste instrumento, facultado à administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar a 
licitação.  

14.7. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

14.7.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.7.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

14.7.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº. 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

15.  DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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16.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
18.  DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) 
dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, ocasião em 
que este Tribunal verificará a regularidade com as Fazendas Federal (Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a bem como a regularidade trabalhista, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

18.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

18.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 
           365 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros 
simples. 
 
VP = Valor da parcela em atraso. 
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18.7. No Caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura 
 
19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à sanção de 
impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
20.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slicit@trt7.jus.br ou por 
petição dirigida ou protocolada na Diretoria do Serviço de Cadastramento Processual deste 
Órgão, localizada na Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077, Anexo I, Térreo, CEP 60.150-

150, Fortaleza-CE � 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pelo Pregoeiro.  

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e 
www.trt7.jus.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço da Divisão de Licitações e 
Contratos – Seção de Licitação deste Tribunal, situada na Rua Vicente Leite nº. 1281 - Anexo II - 
6º andar, CEP 60.170-150, Fortaleza-CE, nos dias úteis, no horário das 7h30 horas às 15h30 
horas, no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

21.11. É competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal na Capital do Estado do 
Ceará, excluído qualquer outro, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do certame de que trata 
este instrumento.  
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21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

21.12.3. ANEXO II- Modelo de Declaração de Optante pelo Simples Nacional (Instrução 
Normativa n° 1.234/12 da Receita Federal); 

21.12.4. ANEXO III - Declaração para fins da Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ. 

 

Fortaleza, 10 de julho de 2020. 

 

 

                                     ______________________________ 

Neiara São Thiago Cysne Frota 

Diretor(a) Geral 
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ANEXO II 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 

 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à 
(nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente. 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 

Local e data...................................................... 

 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
 

....................................................., inscrito no CNPJ nº. ..................................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a). ....................................................., portador(a) da carteira de 
identidade nº. ........................... e do CPF nº ............................., DECLARA, para fins Resolução 
nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não tem em seu quadro societário 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 
área encarregada da licitação; 
 

Local e data. 
 
 
______________________________________ 

Representante legal 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIOà

JUSTIÇA DO TRABALHOà

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃOà

 

TERMO DE REFERÊNCIAà

à

 - UNIDADE REQUISITANTE:àDi is oàdeà“aúdeàeàDi is oàdeàMate ialàeàLogísti a.à

 - OBJETO:àá uisiç oàdeàe uipa e tos,à ate iaisàeà edi a e tos,àpa aàate de à sà e essidadesàdoà

T i u alàRegio alàdoàT a alhoàdaà ªàRegi o.à

. .àI fo aç oàa e aàdoà ate ialàli itado:àT ata-seàdaàa uisiç oàdeà ate ialà o u ,à ujosàpad esà

deà dese pe hoà eà ualidadeà pode à se à o jeti a e teà defi idosà oà editalà po à eioà deà

espe ifi aç esà usuaisà oà e ado,à osà te osà doà pa g afoà p i ei oà doà a tigoà ºà daà Leià ºà

. / .à

. .àDAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:à o fo eàa exoàI.à

. . .àPa aàosàite sàdeà º.à ,à àeà ,àse àexigidaà e tifi aç oà o puls iaàpeloàINMETRO,àdeàa o doà

o à asàPo ta iasà deà º.à à / ,à / à eà / ,à espe ti a e te.àQua toà aoà ite à º.à ,à oà

ate ialà oàde eà o sta à aàlistaàdoàa exoàdaà esoluç oà º.à / àdaàáNVI“á;à

. . .àPa aàoàite àdeà º.à àse ào igat iaàaà egula e taç oàpeloàINMETRO,à o fo eàaàpo ta iaà º.à

/ ,àatualizadaàpelaàPo ta iaà º.à / ;à

. . .à Pa aà oà ite à deà º.à à se à e ess ioà oà egist oà o puls ioà aà áNVI“á,à deà a o doà o à asà

No asàT i asàdaàáBNTàNBRàI“Oà - ;àà

. . .àPa aàosàite sàdeà º.à àeà ,àse àexigidaàaà o fo idadeà o àaàNo aàRegula e tado aà º.à à

doàMi ist ioàdoàT a alhoàeàE p ego.à

. . JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:à

. . . DIVISÃO DE SAÚDE: áàa uisiç oàte àpo ào jeti o:à

a àE uipa àoàa ulat ioàdeàe fe age àeàosà o sult iosà di osàeàdeà fisiote apiaà o à ate iaisàeà

e uipa e tosà pa aà oà a olhi e toà eà ate di e toà deà u g iasà eà e e g iasà e à o oà

i ple e taç oàdoàPCM“Oàpa aà agist adosàeàse ido es;à

à“up i à edi a e tosàpa aàosàate di e tosà di osàdeàu g iaàeàe e g ia;à

à Reposiç oà deà ate ialà utilizadoà pa aà oà ate di e toà deà asosà agudosà eà i osà deà do esà

osteo us ula esà oà a ulat ioà deà fisiote apia;à e à o oà eposiç oà deà ate ialà e go i oà pa aà

agist adosàeàse ido es.à



d à á uisiç oà deà EPIsà E uipa e tosà deà p oteç oà i di idual à o à aà fi alidadeà deà fo e e à ate iaisà

e ess iosàaà fi àdeàassegu a àp oteç oà àe uipeàdaàsaúde,à e à o oàaosàpa ie tes,à f e teàaoà o oà

o o a í usà “a s-CoV- ,àade ua doàoàt a alhoà sà o asà o asà ige tes.à

. . . DIVISÃO DE MATERIAL E LOGÍSTICA:àà

áàp ese teàa uisiç oàseàjustifi aàta àpelaà e essidadeàdeàp o e àosàF u sàeàVa asàT a alhistasàdaà

Regi oà Met opolita aà eà I te io à doà Estadoà doà Cea à deà e uipa e toà deà lo o oç oà pa aà ga a ti à

a essi ilidadeà aosà ju isdi io ados,à o à u aà elho à efi i iaà aà lo o oç oà deà pessoasà o à

e essidadesàespe iais,ào se a do-seàosà it iosà deà suste ta ilidadeà a aixoàapo tados,à deà odoà aà

ate de àaàde a daàda uelasàU idadesàJudi i iasàdesteàRegio alà efe e teàaoàIte àdes itoà oàTe oà

deàRefe ia/P ojetoàB si o.à

Oà oà ate di e toà destaà o t ataç oà i ia iliza à oà u p i e toà doà sup a itadoà Pla eja e toà eà

i possi ilita àoàate di e toàade uadoàdasàde a dasàdesteàRegio alà oà ueàseà efe eàaosà ite sàe à

uest o,à ausa doàs iosàp ejuízosà sàati idadesàdese pe hadasàpelasàu idadesàusu ias.à

. . .àOsàite sàfo a àag upadosàe àg upos fa eà àide tidade,à a a te ísti asàeà atu ezaàdoào jeto,à o à

i tuitoàdeà ga a ti àe o o iaàdeàes alaàeà aào te ç oàdaàp opostaà aisà a tajosaà àád i ist aç oàe à

fu ç oàdeàu à aio à alo àe ol ido,àal àdeà oàp ejudi a àaàa plaàpa ti ipaç oàdeàli ita tes.àà

. . CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: Os p odutosà de e à se à a o di io adosà e à e alage sà

e i ladasàouà e i l eis,àp efe e ial e teàdeàpapel oàouàdeàpl sti oà à aseàdeàeta olàdeà a aàdeà

açú a . 

- AMOSTRAS:  

. àOà li ita teà lassifi adoà e à p i ei oà luga à de e à ap ese ta àouà posta ,à e à at à à dois à diasà úteis,à
o tadosà doà e e i e toà daà otifi aç oà e a i hadaà peloà P egoei o,à a ost aà s à dosà p odutosà
o sta tesà dosà ite sà ,à ,à ,à à eà à pa aà e ifi aç oà o jeti aà dasà espe ifi aç esà t i asà eà
a a te ísti asàdoàp odutoàpeloà“eto àRe uisita te.à
. àáàa ost aàse àa e taàeà a useadaàeài teg a àoà ua titati oà o t atadoà asoàsejaàáPROVáDá.àCasoà
oàsejaàap o adaàse àde ol idaà àe p esaàli ita teà oàestadoàe à ueàseàe o t a àaoàfi alàdaàa liseà

t i aà efetuada.à Refe idaà a liseà e ifi a à o jeti a e teà oà ate di e toà dasà espe ifi aç esà t i asà
dosàp odutosà o sta teàdoàá exoàIàdesteàTe o.à
. à Du a teà oà pe íodoà deà exa esà daà a ost a,à aà Co t ata teà pode à soli ita à i fo aç esà adi io ais,à
efe e tesàaosà o po e tesàeàaoào jeto.à
. àásàa ost asà ep o adasàde e oàse à e olhidasàpelosàli ita tesà aàDi is oàdeà“aúde,àsituadaà aàRuaà

Vi e teàLeite,à º.à . ,àá exoàII,àt eo,àáldeota,àFo taleza-CE,à oàho ioàdeà hà sà h,àe àdiasàúteis,à
deàsegu daàaàsexta-fei a,à oàp azoà xi oàdeà à t i ta àdias,à o tadosàdaàpu li aç oàdeàho ologaç oà
desteàP eg oà oàDi ioàOfi ialàdaàU i o.àáp sàoàp azoàa i aàesta ele ido,àesteàT i u alàda àaoà ate ialà
aàdesti aç oà ueà elho àlheà o ie .à
. à áà ap ese taç oà deà a ost aà falsifi adaà ouà dete io ada,à o oà e dadei aà ouà pe feita,à o figu aà
o po ta e toài id eo,àpu í elà osàte osàdoàEdital.à

 

 - OUTRAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃOà

. . PRA)O DE VALIDADE DO MATERIAL: à



. . . Noà asoàdaà alidadeàestipuladaàpeloàfa i a teàse à à eses,àoà ate ialàde eàpossui ,à oàatoàdaà

e t ega,à alidadeà í i aàdeà à eses. 

. . . Noà asoàdaà alidadeàestipuladaàpeloàfa i a teàse à à eses,àoà ate ialàde eàpossui ,à oàatoàdaà

e t ega,à alidadeà í i aàdeà à eses. 

. . . Noà asoàdaà alidadeàestipuladaàpeloàfa i a teàse àsupe io àaà à eses,àoà ate ialàde eàpossui ,à

oàatoàdaàe t ega,à alidadeà o espo de teàaà oà í i oàoite taàpo à e toàdaà alidadeà xi aài di adaà

aàe alage . 

. . PRA)O DE GARANTIA DO MATERIAL:à Pa aà osà ate iaisà ela io adosà osà g upoà à eà ,à oà

fo e edo àde e àe t ega àju ta e teà o àaà otaàfis al,àoàte oàdeàga a tiaàdeà à esesàe itidoà

peloàfa i a te.à

. . .àOàfo e edo àde e ài di a àlo alàpa aàassist iaàt i aàe àFo talezaàouà egi oà et opolita a,à

o à e de eçoà eà telefo eà pa aà o tato,à o p o a doà ueà oà es oà p esta à assist iaà t i aà aoà

o jetoà desteà Te o.à Casoà aà assist iaà oà sejaà p estadaà e à Fo talezaà ouà egi oà et opolita a,à oà

fo e edo àde e àDECLáRáRà ueà assu i à todosà osà ustosà e ess ios,à ua do,à du a teà aà ga a tia,à

ap ese ta àdefeitoàdeàfa i aç o.à

 -àDOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO:à

. . Pa aàfi sàdeàha ilitaç oàaoàp ese teàp o essoàdeà o t ataç o,àoài te essadoàte àdeàsatisfaze àosà

e uisitosà elati osàa:à

a àHa ilitaç oàju ídi a;à

àRegula idadeàfis alàeàt a alhista;à

àCu p i e toàdoàdispostoà oài isoàXXXIIIàdoàa t.à ºàdaàCo stituiç oàFede alàeà aàLeià ºà . / ;à

d àDe la aç oàdeà oài u s oà aà edaç oà o sta teà oài isoàIIIàdoàa t.à ºàdaàLeià º.à . / .à

. .àOà u p i e toàdoàdispostoà oà i isoàXXXIII,àdoàa tigoà ºàdaàCF,àda -se- à edia teàde la aç oàdoà

li ita teà oà o p as et àdeà ueà oàpossuiàe àseuà uad oàdeàpessoalàe p egado s à o à e osàdeà à

dezoito à a osà e à t a alhoà otu o,à pe igosoà ouà i salu eà eà deà à dezesseis à a osà e à ual ue à

t a alho,àsal oà aà o diç oàdeàap e diz,àaàpa ti àdeà à uato ze àa os.à

. .àOsàdo u e tosà elati osà àHa ilitaç oàJu ídi aàs o:à

a.àNoà asoàdeàe p es ioà i di idual:à i s iç oà oàRegist oàPú li oàdeàE p esasàMe a tis,àaà a goàdaà

Ju taàCo e ialàdaà espe ti aàsede;à

.à E à seà t ata doà deà i oe p ee dedo à i di idualà –à MEI:à Ce tifi adoà daà Co diç oà deà

Mi oe p ee dedo à I di idualà -à CCMEI,à ujaà a eitaç oà fi a à o di io adaà à e ifi aç oà daà

aute ti idadeà oàsítioà .po taldoe p ee dedo .go . ;à

.à Noà asoà deà so iedadeàe p es iaàouà e p esaà i di idualà deà espo sa ilidadeà li itadaà -à EIRELI:à atoà

o stituti o,à estatutoà ouà o t atoà so ialà e à igo ,à de ida e teà egist adoà aà Ju taà Co e ialà daà

espe ti aàsede,àa o pa hadoàdeàdo u e toà o p o at ioàdeàseusàad i ist ado es;à



.à I s iç oà oàRegist oàPú li oàdeàE p esasàMe a tisào deàope a,à o àa e aç oà oàRegist oào deà

te àsedeàaà at iz,à oà asoàdeàse àoàpa ti ipa teàsu u sal,àfilialàouàag ia;à

e.àNoà asoàdeàso iedadeàsi ples:ài s iç oàdoàatoà o stituti oà oàRegist oàCi ilàdasàPessoasàJu ídi asàdoà

lo alàdeàsuaàsede,àa o pa hadaàdeàp o aàdaài di aç oàdosàseusàad i ist ado es;à

f.àNoà asoàdeà oope ati a:àataàdeàfu daç oàeàestatutoàso ialàe à igo ,à o àaàataàdaàasse leiaà ueàoà

ap o ou,àde ida e teàa ui adoà aàJu taàCo e ialàouài s itoà oàRegist oàCi ilàdasàPessoasàJu ídi asà

daà espe ti aàsede,à e à o oàoà egist oàdeà ueàt ataàoàa t.à àdaàLeià ºà . ,àdeà ;à

g.à Noà asoà deà p oduto à u al:à at í ulaà oà Cadast oà Espe ífi oà doà IN““à –à CEI,à ueà o p o eà aà

ualifi aç oà o oàp oduto à u alàpessoaàfísi a,à osàte osàdaàI st uç oàNo ati aàRFBà .à ,àdeà à

a ts.à àaà àeà ;à

h. Noà asoàdeàe p esaàouàso iedadeàest a gei aàe àfu io a e toà oàPaís:àde etoàdeàauto izaç o;à

. .àOsàdo u e tosà elati osà àRegula idade Fis al e T a alhistaàs o:à

a àCo p o a teàdeàI s iç oàeàdeà“ituaç oàCadast alà oàCNPJàouàCadast oàdeàPessoasàFísi as,à o fo eà

oà aso;à

àCo p o a teàdeà i s iç oà oàCadast oàdeà o t i ui tesà estadual,à elati oà aoàdo i ílioàouà sedeàdoà

li ita te,àpe ti e teàaoàseuà a oàdeàati idadeàeà o patí elà o àoào jetoà o t atual;à

àP o aàdeà egula idadeà elati aà àFaze daàFede alà T i utosàeàCo t i uiç esàFede aisàeàDí idaàáti aàdaà

U i oàeàIN““ àeàEstadual;à

d àP o aàdeà egula idadeà elati aàFu doàdeàGa a tiaàdoàTe poàdeà“e içoà FGT“ ;à

e à P o aà deà i exist iaà deà d itosà i adi plidosà pe a teà aà Justiçaà doà T a alho,à edia teà aà

ap ese taç oàdaàCe tid oàNegati aàouàpositi aà o àefeitoàdeà egati a.à

 - MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOà

. . PRA)O E CONDIÇÕES DE ENTREGA:à Oà ate ialà de e à se à e t egueà e à at à à t i ta à dias,à

o tadosàdoà e e i e toàdaàNotaàdeàE pe ho,à oàT i u alàRegio alàdoàT a alhoàdaà ªàRegi o,à aà

Di is oàdeàMate ialàeàLogísti aà–àDMLog,àsituadaà aàRuaàVi e teàLeite,à ºà . ,àá exoàII,à ºàá da ,à

áldeota,àFo taleza-CE,à oàho ioàdeà hà sà h,àe àdiasàúteis,àdeàsegu daàaàsexta-fei a.à

. . .à Osà p odutosà ueà ap ese ta e à defeitosà i ediatosà e/ouà fo aà doà p azoà deà alidadeà se oà

de ol idosà eà de e oà se à epostosà peloà li ita teà o t atado,à e à at à à ui ze à dias,à o tadosà doà

e e i e toàdaà otifi aç oàdoà o t ata te.à

. .àCRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: Oà ate ialàse à e e ido:à

a à P o iso ia e te,à oà atoà daà e t ega,à a o pa hadoà daà otaà fis al,à pa aà efeitoà deà e ifi aç oà daà

o fo idadeà o àasàespe ifi aç esà o sta tesàdoàEditalàeàdaàp oposta.à

àDefi iti a e te,àap sàaà e ifi aç oàdaà o fo idadeà o àasàespe ifi aç esà o sta tesàdoàEditalàeàdaà

p oposta,à eà suaà o se üe teà a eitaç o,à ueà seà da à at à i o  diasà doà e e i e toà p o is io,à

o di io adoàaoà e e i e toàdaà otaàfis al.à



. . .àOà e e i e toàdefi iti oàdoà ate ialà oàex luiàaà espo sa ilidadeàdaà o t atadaàpo à í iosàdeà

ualidadeàouàdispa idadeà o àasàespe ifi aç esàt i asà e ifi adasàposte io e te.à

. . .àOsà ate iaisà ueà oàate de e à sàespe ifi aç esàt i asàde e oàse à e olhidosà aàDi is oàdeà

“aúde/Di is oàdeàMate ialà eà Logísti a,à situadoà aàRuaàVi e teà Leite,à ,à T eo- º/á da ,àáldeota,à

Fo taleza-CE,à oàho ioàdeà à sà h,àe àdiasàúteis,àdeàsegu daàaàsexta-fei a,à oàp azoà xi oàdeà à

o e ta à dias,à o tadosà aà pa ti à daà dataà deà e e i e to.à áp sà oà p azoà a i aà esta ele ido,à esteà

T i u alàda àaoà ate ialà àdesti aç oà ueà elho àlheà o ie .à 

 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: áàCo t atadaào iga-seàa:à

. .à á tesà doà i í ioà daà exe uç oà o t atual,à desig a à fo al e teà edia teà o u i aç oà es ita à

p epostoà espo s elàpo à ep ese ta àaà o t atadaàdu a teàesseàpe íodo;à

. .àEfetua àaàe t egaàdosà e sàe àpe feitasà o diç es,à oàp azoàeàlo alài di adosàpelaàád i ist aç o,à

e à est itaà o se iaà dasà espe ifi aç esà doà Editalà eà daà p oposta,à a o pa hadoà daà espe ti aà otaà

fis al;à

. . E t ega à osà p odutosà deà a o doà o à asà espe ifi aç es,à fo asà deà ap ese taç o,à ua tidades,à

p azoà deà alidade,à p azoà deà e t egaà eà lo alà esta ele idosà esteà Te oà deà Refe ia,à e à suasà

espe ti asà e alage sà o igi aisà fo e idasà peloà fa i a te,à la adasà eà ap op iadasà pa aà oà

a aze a e to.àDe e à o sta à oài lu oàosàdadosà efe e tesà àide tifi aç oàdoàp oduto,àaà a aà

doà espe ti oàfa i a te,àaàdataàdeàfa i aç oàeàoàp azoàdeà alidadeà ua doà ou e . 

. .à Noà asoà deà p odutosà des itosà o à o posiç oà uí i a,à o po e tesà i te osà ouà uais ue à

out asà a a te ísti asàasà uaisà oàsejaàpossí elàa alia àape asàat a sàdaà isualizaç o,àfaz-seà e ess ioà

ueàasàespe ifi aç esàesteja à o p o adasà aàe alage ,à ula,à a ualàdeài st uç o,à e tifi adosàdeà

ga a tiaàouàde la aç oàdoàfa i a te. 

. .à Repa a ,à o igi ,à e o e ,à e o st ui à ouà su stitui ,à sà suasàexpe sas,à oà totalà ouà e à pa te,à oà

p azoà xi oà deà  uinze  dias oà o jetoà e à ueà seà e ifi ue à í ios,à defeitosà ouà i o eç esà

esulta tesàdaàexe uç oàouàdeà ate iaisàe p egados.à

. .àáte de àp o ta e teàaà uais ue àexig iasàdaàád i ist aç o,à i e e tesàaoào jetoàdaàp ese teà

li itaç o;à

. .àCo u i a à àád i ist aç o,à oàp azoà xi oàdeà à i teàeà uat o àho asà ueàa te edeàaàdataàdaà

e t ega,àosà oti osà ueài possi ilite àoà u p i e toàdoàp azoàp e isto,à o àaàde idaà o p o aç o;à

. .àRespo sa iliza -seàpelosà í iosàeàda osàde o e tesàdoào jeto,àdeàa o doà o àosàa tigosà ,à àeà à

aà ,àdoàC digoàdeàDefesaàdoàCo su ido à Leià ºà . ,àdeà ;à

. .à Respo sa iliza -seà pelasà despesasà dosà t i utos,à e a gosà t a alhistas,à p e ide i ios,à fis ais,à

o e iais,à taxas,à f etes,à segu os,à deslo a e toàdeàpessoal,à p estaç oàdeà ga a tiaàeà uais ue àout asà

ueài ida àouà e ha àaài idi à aàexe uç oàdoà o t ato;à

. .àMa te ,àdu a teàtodaàaàexe uç oàdoà o t ato,àe à o pati ilidadeà o àasào igaç esàassu idas,à

todasàasà o diç esàdeàha ilitaç oàeà ualifi aç oàexigidasà aàli itaç oàouà aà o t ataç o;à



. .àá eita àosàa s i osàouàsup ess esà ueàseàfize e à e ess ios,à osàli itesàesta ele idosà oàa t.à

,à§ º,àdaàLeià . / .à

. .àN oàt a sfe i àaàte ei os,àpo à ual ue àfo a,à e à es oàpa ial e te,àasào igaç esàassu idas,à

e àsu o t ata à ual ue àdasàp estaç esàaà ueàest ào igada.à

 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:à

. .àRe e e àp o iso ia e teàoà ate ial,àdispo i iliza doàlo al,àdataàeàho io;à

. .à Ve ifi a à i u iosa e te,à oà p azoà fixado,à aà o fo idadeà dosà e sà e e idosà p o iso ia e teà

o à asà espe ifi aç esà o sta tesà doà Editalà eà daà p oposta,à pa aà fi sà deà a eitaç oà eà e e i e toà

defi iti os;à

. .à á o pa ha à eà fis aliza à oà u p i e toà dasà o igaç esà daà Co t atada,à at a sà deà se ido à

espe ial e teàdesig ado;à

. .àEfetua àoàpaga e toà oàp azoàp e isto.à

 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:àÉàad issí elàaàfus o,à is oàouài o po aç oàdaà o t atadaà o /e àout aà

pessoaàju ídi a,àdesdeà ueàseja ào se adosàpelaà o aàpessoaàju ídi aàtodosàosà e uisitosàdeàha ilitaç oà

exigidosà aà li itaç oà o igi al;à seja à a tidasà asà de aisà l usulasà eà o diç esà doà o t ato;à oà hajaà

p ejuízoà àexe uç oàdoào jetoàpa tuadoàeàhajaàaàa u iaàexp essaàdaàád i ist aç oà à o ti uidadeàdoà

o t ato.à

 – DA GESTÃO E FISCALI)AÇÃO DO CONTRATO: 

. .à áà gest oà eà aà fis alizaç oà daà o t ataç oà a e oà aosà ep ese ta tesà daà ád i ist aç oà

espe ial e teà desig ados.à Nosà i pedi e tosà eà afasta e tosà legaisà deste,à suasà fu ç esà se oà

dese pe hadasàpo àseusà espe ti osàsu stitutos.à

. . .àáàád i ist aç oàpode àalte a àaàdesig aç oàdosàgesto esàeàfis ais,à ua doà o e ie te,àse doà

o sig adoà fo al e teà osà autosà eà o u i adoà à Co t atada,à se à e essidadeà deà ela o aç oà deà

te oàaditi o.à

. .àOà e e i e toàdeà ate ialàdeà alo àsupe io àaàR$à . , à e toàeàsete taàeàseisà ilà eais àse à

o fiadoàaàu aà o iss oàde,à oà í i o,à à t s à e os,àdesig adosàpelaàauto idadeà o pete te.à

. .à Oà gesto esà eà fis aisà desig adosà exe e o,à deà fo aà seg egada,à asà at i uiç esà p e istasà aà

Resoluç oàTRT à º.à / ,àeàtudoàoà aisà ueàfo à e ess ioà isa doàoàade uadoàa o pa ha e toàeà

fis alizaç oàdaàexe uç oà o t atual,àde e doàai daàp o ide ia àasà edidasà e ess iasà sàsoluç esàdeà

uais ue à o t ate posà ueàpo e tu aà e ha àaào o e .à

. .à ásà de is esà eà p o id iasà ueà ult apassa e àaà o pet iaà dosà gesto esà eà fis aisà de e oà se à

soli itadas,à e à te poà opo tu o,à à Di eto iaà o pete te,à pa aà adoç oà dasà edidasà ueà julga à

o e ie tes.à

. .àáàgest oàeàaàfis alizaç oàdeà ueàt ataàesteàite à oàex lue à e à eduze àaà espo sa ilidadeàdaà

o t atada,à i lusi eà pe a teà te ei os,à po à ual ue à i egula idade,à ai daà ueà esulta teà deà



i pe feiç esàt i as,à í iosà edi it ios,àouàe p egoàdeà ate ialài ade uadoàouàdeà ualidadeài fe io ,à

e,à aà o o iaà desta,à oà i pli aà e à o espo sa ilidadeà daà ád i ist aç oà ouà deà seusà age tesà eà

p epostos,àdeà o fo idadeà o àoàa t.à àdaàLeià ºà . / .à

. . ásài fo aç esàeàosàes la e i e tosàsoli itadosàpelaàCo t atadaàpode oàse àp estadosàat a sàdoà

telefo eà à - /à .à

. .àOà ep ese ta teàdaàád i ist aç oàa ota àe à egist oàp p ioàtodasàasào o iasà ela io adasà

o à aà exe uç oà doà o t ato,à i di a doà dia,à sà eà a o,à e à o oà oà o eà dosà fu io iosà

e e tual e teà e ol idos,à dete i a doàoà ueà fo à e ess ioà à egula izaç oà dasà falhasà ouàdefeitosà

o se adosàeàe a i ha doàosàapo ta e tosà àauto idadeà o pete teàpa aàasàp o id iasà a í eis. à

 – DO PAGAMENTO:à

. .àOàpaga e toàse àefetuadoà aà o taà a iaàfo e idaàpelaàe p esa,àe àat à à i o àdiasàúteisà

ap sà oà e e i e toà defi iti o,à o di io adoà aoà e e i e toà daà otaà fis al,à o asi oà e à ueà esteà

T i u alà e ifi a à aà egula idadeà o à aà Faze daà Fede alà T i utosà eà Co t i uiç esà Fede aisà eà Dí idaà

áti aàdaàU i oàeàIN““ ,à o àaàFaze daàEstadual,à o àoàFu doàdeàGa a tiaàpo àTe poàdeà“e içoà FGT“ ,à

e à o oàaà egula idadeàt a alhista,à edia teàCe tid oàNegati aàdeàD itosàT a alhistasà CNDT .à

. .àHa e doàe oà aàap ese taç oàdaàNotaàFis alàouàdosàdo u e tosàpe ti e tesà à o t ataç o,àou,à

ai da,à i u st iaà ueà i peçaà aà li uidaç oà daà despesa,à o o,à po à exe plo,à o igaç oà fi a ei aà

pe de te,àde o e teàdeàpe alidadeài postaàouài adi pl ia,àoàpaga e toàfi a àso estadoàat à ueà

aàCo t atadaàp o ide ieàasà edidasàsa eado as.àNestaàhip tese,àoàp azoàpa aàpaga e toài i ia -se- à

ap sàaà o p o aç oàdaà egula izaç oàdaàsituaç o,à oàa a eta doà ual ue à usàpa aàaàCo t ata te. 

. .à“e à o side adaàdataàdoàpaga e toàoàdiaàe à ueà o sta à o oàe itidaàaào de à a iaàpa aà

paga e to.à

. .à á tesà deà adaà paga e toà à o t atada,à se à ealizadaà o sultaà aoà “ICáFà pa aà e ifi a à aà

a ute ç oàdasà o diç esàdeàha ilitaç oàexigidasà oàedital.àà

. .àQua doàdoàpaga e to,àse àefetuadaàaà ete ç oàt i ut iaàp e istaà aàlegislaç oàapli el.à

. .àáàCo t atadaà egula e teàopta teàpeloà“i plesàNa io al,à osà te osàdaà LeiàCo ple e ta à ºà

,à deà ,à oà sof e à aà ete ç oà t i ut iaà ua toà aosà i postosà eà o t i uiç esà a a gidosà po à

a ueleà egi e.à Noà e ta to,à oà paga e toà fi a à o di io adoà à ap ese taç oà deà o p o aç o,à po à

eioàdeàdo u e toàofi ial,àdeà ueàfazà jusàaoàt ata e toàt i ut ioàfa o e idoàp e istoà aà efe idaàLeià

Co ple e ta .à

. .àNosà asosàdeàe e tuaisàat asosàdeàpaga e to,àdesdeà ueàaàCo t atadaà oàte haà o o ido,àdeà

algu aà fo a,à pa aà ta to,à fi aà o e io adoà ueà aà taxaà deà o pe saç oà fi a ei aà de idaà peloà

Co t ata te,àe t eàaàdataàdoà e i e toàeàoàefeti oàadi ple e toàdaàpa ela,à à al uladaà edia teàaà

apli aç oàdaàsegui teàf ula:àEMà=àIàxàNàxàVP,àse do:à

EMà=àE a gosà o at ios;à
à
Nà=àNú e oàdeàdiasàe t eàaàdataàp e istaàpa aàoàpaga e toàeàaàdoàefeti oàpaga e to;à



à
Ià=àÍ di eàdeà o pe saç oàfi a ei aà=à , ,àassi àapu ado:à
à
Ià=ài/ à Ià=à / à Ià=à , à
à à ààààààààà à
E à ueàià=àtaxaàpe e tualàa ualà oà alo àdeà %,à apitalizadaàdia ia e teàe à egi eàdeàju osàsi ples.à
à
VPà=àValo àdaàpa elaàe àat aso.à
à

. .àNoàCasoàdeàapli aç oàdeà ultaàoà alo à espe ti oàse àdeduzidoàdaàfatu a. 

 -àSANÇÕES ADMINISTRATIVASà

. . Oà at asoà i justifi adoà aà exe uç oà doà o t atoà sujeita à aà Co t atadaà à ultaà deà o a,à oà

pe e tualà deà , %à doisà d i osà po à e to à aoà dia,à al uladaà so eà oà alo à e t egueà

i te pesti a e te,àli itadaàaà %à dezàpo à e to àdoà alo àdaà o t ataç o.à

. . .à“eàoàat asoàdeà ueàt ataàoàite à . àult apassa àoàp azoàdeà à ui ze àdias,àaàád i ist aç oà

pode àe te de àpelaài exe uç oàpa ialàouàtotalàdoà o t ato,à o fo eàoà aso.à

. .àál àdaàsa ç oàp e istaà oàite àsup a,àaàCo t atadaàpode ài o e à asàsegui tesàsa ç es:à

a à ád e t ia,à po à faltasà le es,à assi à e te didasà a uelasà ueà oà a a eta e à p ejuízosà

sig ifi ati osàpa aàaàCo t ata te;à

à Multa,à oà pe e tualà deà %à dezà po à e to ,à al uladaà so eà oà alo à e t egueà

i te pesti a e te,à aàhip teseàdeài exe uç oàpa ialàdoàCo t ato;à

à Multa,à oà pe e tualà deà %à dezà po à e to ,à al uladaà so eà oà alo à totalà doà Co t ato,à aà

hip teseàdeài exe uç oàtotal;à

d àMulta,à oàpe e tualàdeà %à i oàpo à e to ,à al uladaàso eàoà alo àdoàCo t ato,àpa aàosàde aisà

asosàdeàdes u p i e toà o t atual;à

e à“uspe s oàdeà li ita à eà i pedi e toàdeà o t ata à o àoà g o,àe tidadeàouàu idadeàad i ist ati aà

pelaà ualàaàád i ist aç oàPú li aàope aàeàatuaà o eta e te,àpeloàp azoàdeàat àdoisàa os;àà

f à I pedi e toà deà li ita à eà o t ata à o à g osà eà e tidadesà daà U i oà o à oà o se ue teà

des ede ia e toà oà“ICáFàpeloàp azoàdeàat à i oàa os;à

g à De la aç oà deà i ido eidadeà pa aà li ita à ouà o t ata à o à aà ád i ist aç oà Pú li a,à e ua toà

pe du a e àosà oti osàdete i a tesàdaàpu iç oàouàat à ueàsejaàp o o idaàaà ea ilitaç oàpe a teàaà

p p iaàauto idadeà ueàapli ouàaàpe alidade,à ueàse à o edidaàse p eà ueàaàCo t atadaà essa i àaà

Co t ata teàpelosàp ejuízosà ausados;à

. .à ásà sa ç esà p e istasà osà su ite sà . ,à ite sà a ,à e ,à f à eà g à pode oà se à apli adasà à

CONTRáTáDáà ju ta e teà o à asà deà ulta,à des o ta do-aà dosà paga e tosà aà se e à efetuados.à

. .àásà ultasàde idasàe/ouàp ejuízosà ausadosà àCo t ata teàse oàdeduzidosàdosà alo esàaàse e à

pagos,à ua doàfo àoà aso,àse oài s itosà aàDí idaàáti aàdaàU i oàeà o adosàjudi ial e te.à



. .à Casoàoà alo àdaà ultaà oà sejaà sufi ie teàpa aà o i àosàp ejuízosà ausadosàpelaà o dutaàdoà

li ita te,à aàU i oàouàE tidadeàpode à o a àoà alo à e a es e teà judi ial e te,à o fo eàa tigoà

àdoàC digoàCi il.à

. .à áà auto idadeà o pete te,à aà apli aç oà dasà sa ç es,à le a à e à o side aç oà aà g a idadeà daà

o dutaà doà i f ato ,à oà a te à edu ati oà daà pe a,à e à o oà oà da oà ausadoà à ád i ist aç o,à

o se adoàoàp i ípioàdaàp opo io alidade.à

. .à “e,à du a teà oà p o essoà deà apli aç oà deà pe alidade,à hou e à i dí iosà deà p ti aà deà i f aç oà

ad i ist ati aà tipifi adaà pelaà Leià º.à . ,à deà ºà deà agostoà deà ,à o oà atoà lesi oà à

ad i ist aç oà pú li aà a io alà ouà est a gei a,à piasà doà p o essoà ad i ist ati oà e ess iasà à

apu aç oà daà espo sa ilidadeà daà e p esaà de e oà se à e etidasà à auto idadeà o pete te,à o à

despa hoà fu da e tado,à pa aà i iaà eà de is oà so eà aà e e tualà i stau aç oà deà i estigaç oà

p eli i a àouàP o essoàád i ist ati oàdeàRespo sa ilizaç oà-àPáR.àà

. .àáàapu aç oàeàoà julga e toàdasàde aisà i f aç esàad i ist ati asà oà o side adasà o oàatoà

lesi oà àád i ist aç oàPú li aà a io alàouàest a gei aà osàte osàdaàLeià º.à . ,àdeà ºàdeàagostoà

deà ,àsegui oàseuà itoà o alà aàu idadeàad i ist ati a.à

. .àOàp o essa e toàdoàPáRà oà i te fe eà oàsegui e toà egula àdosàp o essosàad i ist ati osà

espe ífi osà pa aà apu aç oà daà o o iaà deà da osà eà p ejuízosà à ád i ist aç oà Pú li aà Fede alà

esulta tesàdeàatoàlesi oà o etidoàpo àpessoaàju ídi a,à o àouàse àaàpa ti ipaç oàdeàage teàpú li o.àà

. .àáàapli aç oàdeàsa ç esàp e istasà esteài st u e to,à ealiza -se- àe àp o essoàad i ist ati oà

eàassegu a à o t adit ioàeàaàa plaàdefesaà àCo t atada,à ujaà i ti aç oàda -se- à aàfo aàdaà lei,à

i lusi eàat a sàdeàfaxàouàe- ail.à

. .àásàpe alidadesàse oào igato ia e teà egist adasà oà“ICáF.à

- VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Co fo eàa exo II.à

- IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES: Oà pleitoà

sup a itadoà oà ausa ài pa toà osàexe í iosàfi a ei osàsu se üe tes.à

-à“ oàa exosàaàesteàte o:à

áNEXOàIà-àRelaç oàdeà ate ialà espe ifi aç esàeà ua tidades à

áNEXOàIIà-àPla ilhaàesti ati aàdeàp eçosà p eçosà xi os à

Fo taleza,à àdeàJu hoàdeà .à

à

Thais Evangelista Fe nandes de B ito 
Di eto aàdaàDi is oàdeà“aúdeà

à

Deven Mou a Mille  
Di eto aàdaàDi is oàdeàMate ialàeàLogísti aà



PROAD /
ANEXO I – RELAÇÃO DE MATERIAL

GRUPO  - MEDICAMENTO“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

 ÁCIDO ACETIL“ALICÍLICO g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

 BROMOPRIDA  g CÁP“ULA. VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

 CX. COM  UNIDADE“

CAPTOPRIL  g COMPRIMIDO VIA ORAL OU “UBLINGUAL. CX. COM  UNIDADE“

DICLOFENACO POTÁ““ICO  g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

DICLOFENACO DIETILAMÔNIO ,  g/G AERO“OL  l. FRA“CO COM  ML

DIPIRONA  g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

LORATADINA  g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

OMEPRA)OL  g CÁP“ULA VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

PARACETAMOL  g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

PARACETAMOL  g/ l, GOTA“, FRA“CO COM  l. FRA“CO COM  ML

BI“NAGA g

BI“NAGA g

BI“NAGA g

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

 

CAFEÍNA  g + CARI“OPRODOL  g + DICLOFENACO “ÓDICO  g + 
PARACETAMOL  g COMPRIMIDO VIA ORAL.

POMADA COMPO“TA POR ACETATO DE HIDROCORTI“ONA, “ULFATO DE NEOMICINA, 
ÁCIDO A“CÓRBICO, TROXERRUTINA, BEN)OCAÍNA E EXCIPIENTE“. U“O EM 
E“TOMATITE“, INFECÇÕE“ BUCAI“ E LE“ÕE“ BUCAI“. CAIXA CONTENDO BI“NAGA 
COM  GRAMA“.

POMADA COMPO“TA POR EXTRATO FLUIDO DE CAMOMILA E EXCIPIENTE“. U“O 
PARA O TRATAMENTO DA“ INFLAMAÇÕE“ E IRRITAÇÕE“ BUCAI“. CAIXA CONTENDO 
BI“NAGA COM  GRAMA“.

TRIANCINOLONA ACETONIDA EM ORABA“E BA“E EMOLIENTE PARA U“O 
ODONTOLÓGICO . PARA APLICAÇÃO AO“ TECIDO“ ORAI“. CAIXA CONTENDO BI“NAGA 
COM  GRAMA“.



“ORO FI“IOLÓGICO , % FRA“CO COM  l. FRA“CO COM ML

“ULFADIA)INA DE PRATA  g/g, CREME, BI“NAGA COM  G. BI“NAGA g

BI“NAGA g

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA  g/ l “OLUÇÃO “PRAY, FRA“CO COM  ML. FRA“CO COM ML

BUTILBROMETO DE E“COPOLAMINA g DRÁGEA“ VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA ,  g/ l, GOTA“, FRA“CO COM  ML. FRA“CO COM ML

CLORIDRATO DE PROMETA)INA  g COMPRIMIDO VIA ORAL. CX. COM  UNIDADE“

“IMETICONA g COMPRIMIDO ORAL. CX. COM  UNIDADE“

FRA“CO COM  ML

GRUPO  - MATERIAL PARA COLETA DE RE“ÍDUO“ DE “AÚDE

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

PACOTE COM  UNIDADE“

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA CURATIVO“ E CONTROLE DE GLICEMIA

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

“ULFATO DE NEOMICINA g/g + BACITRACINA )ÍNCICA  UI/g, POMADA, 
BI“NAGA COM g.

LOÇÃO OLEO“A À BA“E DE A.G.E.  ácidos graxos esse ciais  COM VITAMINA“ "A" E 
"E". FRA“CO COM  l.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

COLETOR DE MATERIAI“ PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE DE  LITRO“. CAIXA 
EM PAPELÃO ONDULADO COM TRAVA E CONTRA-TRAVA PARA LACRE; DUA“ ALÇA“ 
DUPLA“ NA“ LATERAI“; CINTA FUNDO PROTETORE“ EM PAPELÃO RÍGIDO; “ACO 
PLÁ“TICO TIPO “ACOLA PARA TRAN“PORTE E PARA FORRAÇÃO CONTRA UMIDADE; 
BANDEJA DE FORMA BAIXA; IMPERMEABILI)ADA COM RE“INA ANTIUMIDADE PARA 
RECEBIMENTO DE LÍQUIDO“.

“ACO PLÁ“TICO BRANCO LEITO“O PARA COLETA DE RE“ÍDUO“ INFECTATE“ COM 
IMPRE““ÃO INDIVIDUAL DA “IMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE, CONFORME 
LEGI“LAÇÃO VIGENTE, COM CAPACIDADE PARA  LITRO“. PACOTE COM  
UNIDADE“.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL



CAIXA COM  UNIDADE“

UNIDADE

UNIDADE

E“PARADRAPO IMPERMEÁVEL  c  x .  UNIDADE

PACOTE COM  UNIDADE“

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO DIVER“O“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

PACOTE COM  UNIDADE“

CAIXA

LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DI“PO“ITIVO DE “EGURANÇA, COM AGULHA 
TRI FACETADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBUTIDA EM CORPO PLÁ“TICO OU OUTRO 
MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL 
REMOÇÃO, MATERIAL DE U“O ÚNICO, COM “I“TEMA DE ATIVAÇÃO POR CONTATO E 
COM TRAVA DE “EGURANÇA QUE RECOLHE A AGULHA AUTOMATICAMENTE APO“ A 
PUNCAO, DE“CARTÁVEL, COM CALIBRE  OU  G. DI“PEN“A U“O DE LANCETADOR. 
EM ACORDO COM A NR- .

TIRA“ ACCU-CHEK ACTIVE PARA CONTROLE DE GLICO“E. REAGENTE PARA 
DIAGNÓ“TICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLI“E QUANTITATIVO DE GLICO“E CAPILAR. A 
INDICAÇÃO DA MARCA “E FA) NECE““ÁRIA PARA FIN“ DE UTILI)AÇÃO NO 
GLICO“ÍMETRO DI“PONÍVEL NA DIVI“ÃO DE “AÚDE. PRA)O DE VALIDADE DE NO 
MÍNIMO  ME“E“. CAIXA COM  UNIDADE“.

FITA CIRÚRGICA MICROPORO“A HIPOALERGÊNICA. LARGURA DE  CENTÍMETRO“. 
ROLO COM  METRO“.

ATADURA CREPE  FIO“,  c  X .  , NÃO E“TÉRIL, EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

LENÇOL DE“CARTÁVEL PARA DIVÃ/MACA COM ELÁ“TICO - MATERIAL TNT COM 
ELÁ“TICO g -  X .  

LUVA ATÓXICA E AMBIDE“TRA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
CONFECCIONADA EM LÁTEX. PULVERI)ADA COM PÓ BIO-AB“ORVÍVEL. TIPO DE U“O: 
DE“CARTÁVEL  NÃO E“PECÍFICA “OMENTE PARA EXAME GLOVE“ . CAIXA COM  
UNIDADE“. TAMANHO MÉDIO. COM CERTIFICAÇÃO COMPUL“ÓRIA PELO INMETRO 
PORTARIA /  E QUE NÃO CON“TE NA LI“TA DO ANEXO DA RE“OLUÇÃO 

ANVI“A Nº . / .



UNIDADE

PACOTE

PACOTE

GRUPO  – MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO – AVENTAI“ CIRÚRGICO“ DE“CARTÁVEI“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

GRUPO  – MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO – MÁ“CARA“ CIRURGICA“ DE“CARTÁVEI“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

MÁ“CARA DE PROTEÇÃO RE“PIRATÓRIA. TIPO “EMI-FACIAL MODELO N  OU PFF  . 
“EM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. COM CORREIA CINTA ELÁ“TICA PARA AJU“TE NA 
CABEÇA E ADEQUADA VEDAÇÃO ENTRE O RO“TO DO U“UÁRIO E O RE“PIRADOR. 
COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE % NA FILTRAGEM DE PARTÍCULA“ MAIORE“ QUE ,  
MICRÔMETRO“. PARA PROTEÇÃO RE“PIRATÓRIA NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕE“ COM 
RI“CO“ DE EXPO“IÇÃO A AGENTE“ BIOLÓGICO“ PROTEÇÃO A PROCEDIMENTO“ 
GERADORE“ DE AERO““ÓI“ . UNIDADE. COM CERTIFICAÇÃO COMPUL“ÓRIA PELO 
INMETRO PORTARIA /  E QUE NÃO CON“TE NA LI“TA DO ANEXO DA 
RE“OLUÇÃO ANVI“A Nº . / .

PROPÉ “APATILHA HO“PITALAR  DE“CARTÁVEL. CONFECCIONADO EM 
POLIPROPILENO TNT - TECIDO NÃO TECIDO . GRAMATURA . TAMANHO ÚNICO 
COMPATÍVEL COM NUMERAÇÃO ATÉ . PACOTE COM  UNIDADE“.
OB“.: NÃO “ERÁ ACEITO PRODUTO COM GRAMATURA INFERIOR À “OLICITADA.

TOUCA HO“PITALAR DE“CARTÁVEL. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TNT - 
TECIDO NÃO TECIDO . COM ELÁ“TICO EM TODO O “EU PERÍMETRO. PACOTE COM 

 UNIDADE“.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

AVENTAL CAPOTE/ JALECO  CIRÚRGICO DE“CARTÁVEL EM POLIPROPILENO TNT – 
TECIDO NÃO TECIDO . GRAMATURA IGUAL OU “UPERIOR A . MANGA LONGA. 
PUNHO“ COM ELÁ“TICO, ELA“TEX OU MALHA “ANFONADA. COM ABERTURA 
PO“TERIOR COM AMARRAÇÃO NO PE“COÇO E NA CINTURA. TAMANHO GRANDE OU 
ÚNICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE .  METRO“. UNIDADE.
OB“.: NÃO “ERÁ ACEITO PRODUTO COM GRAMATURA INFERIOR À “OLICITADA.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL



CAIXA

GRUPO  – PROTETOR FACIAL FACE “HIELD

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PORTÁTIL PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

MÁ“CARA“ CIRÚRGICA“ DE“CARTÁVEI“. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TNT - 
TECIDO NÃO TECIDO . COM TRÊ“ CAMADA“ UMA INTERNA, UMA EXTERNA E 
OBRIGATORIAMENTE UM ELEMENTO FILTRANTE . COM CLIPE NA“AL MALEÁVEL 
EMBUTIDO. FIXAÇÃO POR ELÁ“TICO. O ELEMENTO FILTRANTE DEVE PO““UIR 
EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA MAIOR QUE %. CAIXA COM  UNIDADE“.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PROTETOR FACIAL REUTILI)ÁVEL FACE “HIELD . COM FIXAÇÃO EM VOLTA DA CABEÇA 
REGULÁVEL E VI“OR TRAN“PARENTE CONVEXI EM ACETATO OU ACRÍLICO. 
COMPRIMENTO ENTRE  E  MILÍMETRO“. UNIDADE.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

E“TETO“CÓPIO CLÍNICO, TIPO BIAURICULAR, PARA ADULTO, MODELO ALTA 
“EN“IBILIDADE, RE“I“TENTE, TUBO CONDUTOR EM Y EM PVC, OLIVA“ ANATÔMICA“ E 
MACIA“ EM “ILICONE, DUPLO RECEPTOR PARA “ON“ DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA. 
NÃO CONTÉM LÁTEX. ACE““ÓRIO“ INCLU“O“: PAR DE OLIVA“ EXTRA“. GARANTIA DE 
NO MÍNIMO  ANO. 

TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PI“TOLA. COM MIRA LA“ER. 
DI“PLAY LCD ILUMINADO COM RE“OLUÇÃO DE ,  GRAU“ CÉL“IU“ °C . PARA 
MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL “EM CONTATO, BA“TANDO APONTAR NA 
TE“TA FRONTAL  OU NO OUVIDO AURICULAR . COM ALARME DE FEBRE. PORTÁTIL. 
COM ALIMENTAÇÃO A PILHA.  GARANTIA DE NO MÍNIMO  ANO. COM CERTIFICAÇÃO 
COMPUL“ÓRIA PELO INMETRO PORTARIA Nº. / , IN Nº. /  - 
ATUALI)ADA PELA IN Nº. /  - E RDC Nº / .

LANTERNA CLÍNICA LU) DE LED DE K, CORPO EM ALUMÍNIO ANODI)ADO, 
APLICAÇÃO HO“PITALAR PARA CON“ULTÓRIO MÉDICO. ACIONAMENTO ATRAVÉ“ DE 
BOTÃO LIGA/DE“LIGA. GARANTIA DE NO MÍNIMO  ANO.



UNIDADE

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

VALOR TOTAL DO GRUPO 

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA FI“IOTERAPIA

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

KIT

CAIXA COM  UNIDADE“

CAIXA COM  UNIDADE“

VALOR TOTAL DO GRUPO 

GRUPO  - MATERIAL ERGONÔMICO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

OXÍMETRO DIGITAL PARA DEDO. MODELO COMPACTO E PORTÁTIL; INFORMA 
“ATURAÇÃO “PO  E FREQUÊNCIA CARDÍACA, PRECI“ÃO DA “P : % - % COM 
DE“VIO DE ± %, PUL“AÇÃO:  -  BPM COM DE“VIO DE ±  BPM, ALIMENTAÇÃO 
PILHA. GARANTIA DE NO MÍNIMO  ANO E MANUAL EM PORTUGUÊ“. COM REGI“TRO 
COMPUL“ÓRIO NA ANVI“A, OBEDECENDO A“ NORMA“ TÉCNICA“ ABNT NBR I“O 

- .

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ  KG, DI“PLAY COM  
DÍGITO“ LCD, TAPETE ANTIDERRAPANTE, COM VI“OR DE LED, COM RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA ATÉ M COM FRAÇÃO DE , CM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA DE V A V AC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO BIVOLT . GARANTIA 
DE NO MÍNIMO  ANO. REGULAMENTADA PELO INMETRO PORTARIA Nº. / , 
ATUALI)ADA PELA PORTARIA Nº. / .

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

KIT VENTO“A DE ACRÍLICO –  COPO“:  COPO“ DE ACRÍLICO; CABO PARA AUTO-
APLICAÇÃO, PINO“ INTERNO“ PARA APLICAÇÃO NO“ PONTO“ DE ACUPUNTURA, 
BOMBA DE VÁCUO E PI“TOLA.

AGULHA“ “I“TÊMICA“ PARA ACUPUNTURA DE“CARTÁVEI“ – CABO E“PIRAL 
, X . FEITA“ EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL DE ALTA RE“I“TÊNCIA.

AGULHA“ “I“TÊMICA“ PARA ACUPUNTURA DE“CARTÁVEI“ – CABO E“PIRAL 
, X .FEITA“ EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL DE ALTA RE“I“TÊNCIA.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL



UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

APOIO PARA O“ PÉ“ PO““UIR REGULAGEM DE ALTURA TRÊ“ REGULAGEN“  COM 
FÁCIL ACE““O E QUE E“TE PROCEDIMENTO “EJA REALI)ADO COM O“ PRÓPRIO“ PÉ“; 
REGULAGEM DE ALTURA DEVENDO VARIAR ENTRE ALTURA MÍNIMA DE CM E 
CHEGANDO A CM, PODENDO VARIAR EM % DE““E VALOR PARA MAI“ OU PARA 
MENO“; DIMEN“ÕE“ APROXIMADA“ DE X CM PODENDO VARIAR EM % DE““E 
VALOR PARA MAI“ OU PARA MENO“; PO““UIR A FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO COM 
BALANÇO; BA“E COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MA““AGEADORA; PÉ“ DE 
BORRACHA ANTIDE“LI)ANTE“; E“TRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM 
POLIPROPILENO.  PRODU)IDO EM CONFORMIDADE COM A  NR  DO MTE.

ALMOFADA ERGONÔMICA PARA O PUNHO MOU“E  MATERIAL EM E“PUMA DE 
POLIURETANO MACIA, TIPO INTEGRAL “KIN ; APOIO PARA O PUNHO DE CM DE 
LARGURA, PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“ CAPA) DE APOIAR 
TODO“ O“ TAMANHO“ DE PUNHO“ ; ALTURA DO APOIO DE MM, PODENDO 
VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; DIMEN“ÕE“ DE MM X MM, 
PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; BA“E DE ROLAGEM: 
PELÍCULA DE PVC, COM IMAGEN“ ILU“TRATIVA“ DE GINÁ“TICA LABORAL E 
LOGOMARCA DO TRT ª REGIÃO, TAI“ ILU“TRAÇÕE“ “ERÃO FORNECIDA“ PELO TRT- ª 
REGIÃO; ÁREA ÚTIL DE ROLAGEM: MM X MM, PODENDO VARIAR EM % PARA 
MAI“ OU PARA MENO“; TER BORDA“ ARREDONDADA“ EM TODO“ O“ APOIO“ PARA O 
PUNHO EVITAR A COMPRE““ÃO DE TECIDO“ MU“CULARE“, NERVO“ E VA“O“ 
“ANGUÍNEO“ . PRODU)IDO EM CONFORMIDADE COM A NR  DO MTE.

ALMOFADA ERGONÔMICA PARA O PUNHO TECLADO  MATERIAL EM E“PUMA DE 
POLIURETANO MACIA, TIPO INTEGRAL “KIN - MATERIAL MAI“ DURÁVEL E DE FÁCIL 
LIMPE)A, DIFERENCIADO DO E.V.A. COM APOIO EM GEL; APOIO PARA O PUNHO DE 

CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“ CAPA) DE 
APOIAR TODO“ O“ TAMANHO“ DE PUNHO“ ; ALTURA DO APOIO DE MM, 
PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; DIMEN“ÕE“ DE 

MMX MM, PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; ABA PARA 
APOIO DO TECLADO DE MM, PODENDO VARIAR EM  % PARA MAI“ OU PARA 
MENO“; TER BORDA“ ARREDONDADA“ EM TODO“ O“ APOIO“ PARA O PUNHO .



UNIDADE

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PORTÁTIL PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

GRUPO  - APARELHO, EQUIPAMENTO OU UTEN“ÍLIO MÉDICO.

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE

ENCO“TO ORTOPÉDICO “UPORTE  LOMBAR EM E“PUMA, COM PRE“ILHA EM 
ELÁ“TICO. PRODUTO REVE“TIDO COM MATERIAL “INTÉTICO. COR PRETA. TAMANHO 

 CM.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

MALETA E“TOJO  RÍGIDA EM POLIPROPILENO PARA MEDICAMENTO“ E MATERIAL DE 
PRIMEIRO“ “OCORRO“, COM DIVI“ÓRIA“ E BANDEJA“, FECHO DUPLO, ABERTURA 
PARA FECHAMENTO COM CADEADO, ALÇA DE MÃO, DIMEN“ÕE“:  c  X  c  X  
c

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

CADEIRA DE RODA“, TIPO DE FUNCIONAMENTO MANUAL; TIPO CON“TRUTIVO 
DOBRÁVEL EM X ; MATERIAL E“TRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO 
E“TRUTURA PINTURA EM EPÓXI; TIPO U“O LOCOMOÇÃO; TAMANHO ADULTO; TIPO 
ENCO“TO E A““ENTO EM COURVIN OU NAPA; RODA“ DIANTEIRA“ GIRATÓRIA“ DE ’’ 
MACIÇA“; RODA“ TRA“EIRA“ FIXA“ DE ; FREIO“ BILATERAI“; APOIO“ DE PÉ“ 
REBATÍVEI“ LATERALMENTE. OB“ERVAÇÃO: DEVERÁ “ER ENTREGUE MANUAL DE 
IN“TRUÇÕE“ EM PORTUGUÊ“.



PROAD /

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇO“ E“TIMADO“

GRUPO  - MEDICAMENTO“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

 ÁCIDO ACETIL“ALICÍLICO g COMPRIMIDO VIA ORAL. , ,

 BROMOPRIDA  g CÁP“ULA. VIA ORAL. , ,

 , ,

, ,

, ,

DICLOFENACO DIETILAMÔNIO ,  g/G AERO“OL  l. , ,

DIPIRONA  g COMPRIMIDO VIA ORAL. , ,

LORATADINA  g COMPRIMIDO VIA ORAL. , ,

OMEPRA)OL  g CÁP“ULA VIA ORAL. , ,

PARACETAMOL  g COMPRIMIDO VIA ORAL. , ,

PARACETAMOL  g/ l, GOTA“, FRA“CO COM  l. , ,

BI“NAGA g , ,

BI“NAGA g , ,

BI“NAGA g , ,

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL
CX. COM  
UNIDADE“

 CX. COM  
UNIDADE“

CAFEÍNA  g + CARI“OPRODOL  g + 
DICLOFENACO “ÓDICO  g + PARACETAMOL  g 
COMPRIMIDO VIA ORAL.

CX. COM  
UNIDADE“

CAPTOPRIL  g COMPRIMIDO VIA ORAL OU 
“UBLINGUAL.

CX. COM  
UNIDADE“

DICLOFENACO POTÁ““ICO  g COMPRIMIDO VIA 
ORAL.

CX. COM  
UNIDADE“

FRA“CO COM  
ML

CX. COM  
UNIDADE“

CX. COM  
UNIDADE“

CX. COM  
UNIDADE“

CX. COM  
UNIDADE“

FRA“CO COM  
ML

POMADA COMPO“TA POR ACETATO DE 
HIDROCORTI“ONA, “ULFATO DE NEOMICINA, ÁCIDO 
A“CÓRBICO, TROXERRUTINA, BEN)OCAÍNA E 
EXCIPIENTE“. U“O EM E“TOMATITE“, INFECÇÕE“ BUCAI“ 
E LE“ÕE“ BUCAI“. CAIXA CONTENDO BI“NAGA COM  
GRAMA“.

POMADA COMPO“TA POR EXTRATO FLUIDO DE 
CAMOMILA E EXCIPIENTE“. U“O PARA O TRATAMENTO 
DA“ INFLAMAÇÕE“ E IRRITAÇÕE“ BUCAI“. CAIXA 
CONTENDO BI“NAGA COM  GRAMA“.

TRIANCINOLONA ACETONIDA EM ORABA“E BA“E 
EMOLIENTE PARA U“O ODONTOLÓGICO . PARA 
APLICAÇÃO AO“ TECIDO“ ORAI“. CAIXA CONTENDO 
BI“NAGA COM  GRAMA“.



“ORO FI“IOLÓGICO , % FRA“CO COM  l. , ,

BI“NAGA g , ,

BI“NAGA g , ,

, ,

, ,

, ,

, ,

“IMETICONA g COMPRIMIDO ORAL. , ,

, ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  - MATERIAL PARA COLETA DE RE“ÍDUO“ DE “AÚDE

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE , ,

, . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

FRA“CO COM 
ML

“ULFADIA)INA DE PRATA  g/g, CREME, BI“NAGA 
COM  G.
“ULFATO DE NEOMICINA g/g + BACITRACINA )ÍNCICA 

 UI/g, POMADA, BI“NAGA COM g.
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA  g/ l “OLUÇÃO 
“PRAY, FRA“CO COM  ML.

FRA“CO COM 
ML

BUTILBROMETO DE E“COPOLAMINA g DRÁGEA“ VIA 
ORAL.

CX. COM  
UNIDADE“

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA ,  g/ l, GOTA“, 
FRA“CO COM  ML.

FRA“CO COM 
ML

CLORIDRATO DE PROMETA)INA  g COMPRIMIDO VIA 
ORAL.

CX. COM  
UNIDADE“

CX. COM  
UNIDADE“

LOÇÃO OLEO“A À BA“E DE A.G.E.  ácidos graxos 
esse ciais  COM VITAMINA“ "A" E "E". FRA“CO COM  

l.

FRA“CO COM 
 ML

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL
COLETOR DE MATERIAI“ PERFURO-CORTANTE COM 
CAPACIDADE DE  LITRO“. CAIXA EM PAPELÃO 
ONDULADO COM TRAVA E CONTRA-TRAVA PARA LACRE; 
DUA“ ALÇA“ DUPLA“ NA“ LATERAI“; CINTA FUNDO 
PROTETORE“ EM PAPELÃO RÍGIDO; “ACO PLÁ“TICO TIPO 
“ACOLA PARA TRAN“PORTE E PARA FORRAÇÃO CONTRA 
UMIDADE; BANDEJA DE FORMA BAIXA; 
IMPERMEABILI)ADA COM RE“INA ANTIUMIDADE PARA 
RECEBIMENTO DE LÍQUIDO“.

“ACO PLÁ“TICO BRANCO LEITO“O PARA COLETA DE 
RE“ÍDUO“ INFECTATE“ COM IMPRE““ÃO INDIVIDUAL DA 
“IMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE, CONFORME 
LEGI“LAÇÃO VIGENTE, COM CAPACIDADE PARA  
LITRO“. PACOTE COM  UNIDADE“.

PACOTE COM 
 UNIDADE“



GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA CURATIVO“ E CONTROLE DE GLICEMIA

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

, ,

UNIDADE , . ,

UNIDADE , ,

E“PARADRAPO IMPERMEÁVEL  c  x .  UNIDADE , ,

, ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO DIVER“O“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

, . ,

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL
LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DI“PO“ITIVO DE 
“EGURANÇA, COM AGULHA TRI FACETADA, EM AÇO 
INOXIDÁVEL, EMBUTIDA EM CORPO PLÁ“TICO OU 
OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, 
COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO, 
MATERIAL DE U“O ÚNICO, COM “I“TEMA DE ATIVAÇÃO 
POR CONTATO E COM TRAVA DE “EGURANÇA QUE 
RECOLHE A AGULHA AUTOMATICAMENTE APO“ A 
PUNCAO, DE“CARTÁVEL, COM CALIBRE  OU  G. 
DI“PEN“A U“O DE LANCETADOR. EM ACORDO COM A 
NR- .

CAIXA COM  
UNIDADE“

TIRA“ ACCU-CHEK ACTIVE PARA CONTROLE DE GLICO“E. 
REAGENTE PARA DIAGNÓ“TICO CLÍNICO, TIPO DE 
ANÁLI“E QUANTITATIVO DE GLICO“E CAPILAR. A 
INDICAÇÃO DA MARCA “E FA) NECE““ÁRIA PARA FIN“ DE 
UTILI)AÇÃO NO GLICO“ÍMETRO DI“PONÍVEL NA DIVI“ÃO 
DE “AÚDE. PRA)O DE VALIDADE DE NO MÍNIMO  
ME“E“. CAIXA COM  UNIDADE“.

FITA CIRÚRGICA MICROPORO“A HIPOALERGÊNICA. 
LARGURA DE  CENTÍMETRO“. ROLO COM  METRO“.

ATADURA CREPE  FIO“,  c  X .  , NÃO E“TÉRIL, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

PACOTE COM 
 UNIDADE“

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

LENÇOL DE“CARTÁVEL PARA DIVÃ/MACA COM ELÁ“TICO 
- MATERIAL TNT COM ELÁ“TICO g -  X .  

PACOTE COM 
 UNIDADE“



CAIXA , . ,

UNIDADE , . ,

PACOTE , ,

PACOTE , ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  – MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO – AVENTAI“ CIRÚRGICO“ DE“CARTÁVEI“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

LUVA ATÓXICA E AMBIDE“TRA PARA PROCEDIMENTO 
NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM LÁTEX. 
PULVERI)ADA COM PÓ BIO-AB“ORVÍVEL. TIPO DE U“O: 
DE“CARTÁVEL  NÃO E“PECÍFICA “OMENTE PARA EXAME 
GLOVE“ . CAIXA COM  UNIDADE“. TAMANHO 

MÉDIO. COM CERTIFICAÇÃO COMPUL“ÓRIA PELO 
INMETRO PORTARIA /  E QUE NÃO CON“TE NA 
LI“TA DO ANEXO DA RE“OLUÇÃO ANVI“A Nº . / .

MÁ“CARA DE PROTEÇÃO RE“PIRATÓRIA. TIPO “EMI-
FACIAL MODELO N  OU PFF  . “EM VÁLVULA DE 
EXALAÇÃO. COM CORREIA CINTA ELÁ“TICA PARA AJU“TE 
NA CABEÇA E ADEQUADA VEDAÇÃO ENTRE O RO“TO DO 
U“UÁRIO E O RE“PIRADOR. COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 

% NA FILTRAGEM DE PARTÍCULA“ MAIORE“ QUE ,  
MICRÔMETRO“. PARA PROTEÇÃO RE“PIRATÓRIA NA 
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕE“ COM RI“CO“ DE EXPO“IÇÃO A 
AGENTE“ BIOLÓGICO“ PROTEÇÃO A PROCEDIMENTO“ 
GERADORE“ DE AERO““ÓI“ . UNIDADE. COM 
CERTIFICAÇÃO COMPUL“ÓRIA PELO INMETRO PORTARIA 

/  E QUE NÃO CON“TE NA LI“TA DO ANEXO DA 
RE“OLUÇÃO ANVI“A Nº . / .

PROPÉ “APATILHA HO“PITALAR  DE“CARTÁVEL. 
CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TNT - TECIDO 
NÃO TECIDO . GRAMATURA . TAMANHO ÚNICO 
COMPATÍVEL COM NUMERAÇÃO ATÉ . PACOTE COM 

 UNIDADE“.
OB“.: NÃO “ERÁ ACEITO PRODUTO COM GRAMATURA 
INFERIOR À “OLICITADA.
TOUCA HO“PITALAR DE“CARTÁVEL. CONFECCIONADA EM 
POLIPROPILENO TNT - TECIDO NÃO TECIDO . COM 
ELÁ“TICO EM TODO O “EU PERÍMETRO. PACOTE COM 

 UNIDADE“.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL



UNIDADE , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  – MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA PROTEÇÃO – MÁ“CARA“ CIRURGICA“ DE“CARTÁVEI“

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

CAIXA , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  – PROTETOR FACIAL FACE “HIELD

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

AVENTAL CAPOTE/ JALECO  CIRÚRGICO DE“CARTÁVEL 
EM POLIPROPILENO TNT – TECIDO NÃO TECIDO . 
GRAMATURA IGUAL OU “UPERIOR A . MANGA LONGA. 
PUNHO“ COM ELÁ“TICO, ELA“TEX OU MALHA 
“ANFONADA. COM ABERTURA PO“TERIOR COM 
AMARRAÇÃO NO PE“COÇO E NA CINTURA. TAMANHO 
GRANDE OU ÚNICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE .  
METRO“. UNIDADE.
OB“.: NÃO “ERÁ ACEITO PRODUTO COM GRAMATURA 
INFERIOR À “OLICITADA.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

MÁ“CARA“ CIRÚRGICA“ DE“CARTÁVEI“. 
CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TNT - TECIDO 
NÃO TECIDO . COM TRÊ“ CAMADA“ UMA INTERNA, 
UMA EXTERNA E OBRIGATORIAMENTE UM ELEMENTO 
FILTRANTE . COM CLIPE NA“AL MALEÁVEL EMBUTIDO. 
FIXAÇÃO POR ELÁ“TICO. O ELEMENTO FILTRANTE DEVE 
PO““UIR EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA MAIOR 
QUE %. CAIXA COM  UNIDADE“.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

PROTETOR FACIAL REUTILI)ÁVEL FACE “HIELD . COM 
FIXAÇÃO EM VOLTA DA CABEÇA REGULÁVEL E VI“OR 
TRAN“PARENTE CONVEXI EM ACETATO OU ACRÍLICO. 
COMPRIMENTO ENTRE  E  MILÍMETRO“. 
UNIDADE.



GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PORTÁTIL PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE , ,

UNIDADE , . ,

UNIDADE , ,

UNIDADE , ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

E“TETO“CÓPIO CLÍNICO, TIPO BIAURICULAR, PARA 
ADULTO, MODELO ALTA “EN“IBILIDADE, RE“I“TENTE, 
TUBO CONDUTOR EM Y EM PVC, OLIVA“ ANATÔMICA“ E 
MACIA“ EM “ILICONE, DUPLO RECEPTOR PARA “ON“ DE 
BAIXA E ALTA FREQUENCIA. NÃO CONTÉM LÁTEX. 
ACE““ÓRIO“ INCLU“O“: PAR DE OLIVA“ EXTRA“. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO  ANO. 

TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO 
PI“TOLA. COM MIRA LA“ER. DI“PLAY LCD ILUMINADO 
COM RE“OLUÇÃO DE ,  GRAU“ CÉL“IU“ °C . PARA 
MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL “EM CONTATO, 
BA“TANDO APONTAR NA TE“TA FRONTAL  OU NO 
OUVIDO AURICULAR . COM ALARME DE FEBRE. 
PORTÁTIL. COM ALIMENTAÇÃO A PILHA.  GARANTIA DE 
NO MÍNIMO  ANO. COM CERTIFICAÇÃO COMPUL“ÓRIA 
PELO INMETRO PORTARIA Nº. / , IN Nº. /  - 
ATUALI)ADA PELA IN Nº. /  - E RDC Nº / .

LANTERNA CLÍNICA LU) DE LED DE K, CORPO EM 
ALUMÍNIO ANODI)ADO, APLICAÇÃO HO“PITALAR PARA 
CON“ULTÓRIO MÉDICO. ACIONAMENTO ATRAVÉ“ DE 
BOTÃO LIGA/DE“LIGA. GARANTIA DE NO MÍNIMO  ANO.

OXÍMETRO DIGITAL PARA DEDO. MODELO COMPACTO E 
PORTÁTIL; INFORMA “ATURAÇÃO “PO  E FREQUÊNCIA 
CARDÍACA, PRECI“ÃO DA “P : % - % COM DE“VIO 
DE ± %, PUL“AÇÃO:  -  BPM COM DE“VIO DE ±  
BPM, ALIMENTAÇÃO PILHA. GARANTIA DE NO MÍNIMO  
ANO E MANUAL EM PORTUGUÊ“. COM REGI“TRO 
COMPUL“ÓRIO NA ANVI“A, OBEDECENDO A“ NORMA“ 
TÉCNICA“ ABNT NBR I“O - .



GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE . , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PARA FI“IOTERAPIA

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

KIT , ,

, ,

, ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  - MATERIAL ERGONÔMICO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE DE 
ATÉ  KG, DI“PLAY COM  DÍGITO“ LCD, TAPETE 
ANTIDERRAPANTE, COM VI“OR DE LED, COM RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA ATÉ M COM FRAÇÃO DE , CM, 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE V A V AC 
COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO BIVOLT . GARANTIA 
DE NO MÍNIMO  ANO. REGULAMENTADA PELO 
INMETRO PORTARIA Nº. / , ATUALI)ADA PELA 
PORTARIA Nº. / .

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL
KIT VENTO“A DE ACRÍLICO –  COPO“:  COPO“ DE 
ACRÍLICO; CABO PARA AUTO-APLICAÇÃO, PINO“ 
INTERNO“ PARA APLICAÇÃO NO“ PONTO“ DE 
ACUPUNTURA, BOMBA DE VÁCUO E PI“TOLA.

AGULHA“ “I“TÊMICA“ PARA ACUPUNTURA 
DE“CARTÁVEI“ – CABO E“PIRAL , X . FEITA“ 
EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL DE ALTA RE“I“TÊNCIA.

CAIXA COM 
 UNIDADE“

AGULHA“ “I“TÊMICA“ PARA ACUPUNTURA 
DE“CARTÁVEI“ – CABO E“PIRAL , X .FEITA“ 
EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL DE ALTA RE“I“TÊNCIA.

CAIXA COM 
 UNIDADE“

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL



UNIDADE , . ,

UNIDADE , . ,

APOIO PARA O“ PÉ“ PO““UIR REGULAGEM DE ALTURA 
TRÊ“ REGULAGEN“  COM FÁCIL ACE““O E QUE E“TE 

PROCEDIMENTO “EJA REALI)ADO COM O“ PRÓPRIO“ 
PÉ“; REGULAGEM DE ALTURA DEVENDO VARIAR ENTRE 
ALTURA MÍNIMA DE CM E CHEGANDO A CM, 
PODENDO VARIAR EM % DE““E VALOR PARA MAI“ OU 
PARA MENO“; DIMEN“ÕE“ APROXIMADA“ DE X CM 
PODENDO VARIAR EM % DE““E VALOR PARA MAI“ OU 
PARA MENO“; PO““UIR A FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO COM 
BALANÇO; BA“E COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E 
MA““AGEADORA; PÉ“ DE BORRACHA ANTIDE“LI)ANTE“; 
E“TRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM POLIPROPILENO.  
PRODU)IDO EM CONFORMIDADE COM A  NR  DO 
MTE.
ALMOFADA ERGONÔMICA PARA O PUNHO MOU“E  
MATERIAL EM E“PUMA DE POLIURETANO MACIA, TIPO 
INTEGRAL “KIN ; APOIO PARA O PUNHO DE CM DE 
LARGURA, PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU 
PARA MENO“ CAPA) DE APOIAR TODO“ O“ TAMANHO“ 
DE PUNHO“ ; ALTURA DO APOIO DE MM, PODENDO 
VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; 
DIMEN“ÕE“ DE MM X MM, PODENDO VARIAR 
EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; BA“E DE 
ROLAGEM: PELÍCULA DE PVC, COM IMAGEN“ 
ILU“TRATIVA“ DE GINÁ“TICA LABORAL E LOGOMARCA 
DO TRT ª REGIÃO, TAI“ ILU“TRAÇÕE“ “ERÃO 
FORNECIDA“ PELO TRT- ª REGIÃO; ÁREA ÚTIL DE 
ROLAGEM: MM X MM, PODENDO VARIAR EM % 
PARA MAI“ OU PARA MENO“; TER BORDA“ 
ARREDONDADA“ EM TODO“ O“ APOIO“ PARA O PUNHO 
EVITAR A COMPRE““ÃO DE TECIDO“ MU“CULARE“, 

NERVO“ E VA“O“ “ANGUÍNEO“ . PRODU)IDO EM 
CONFORMIDADE COM A NR  DO MTE.



UNIDADE , . ,

UNIDADE , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

GRUPO  - MATERIAL MÉDICO-HO“PITALAR PORTÁTIL PARA CON“ULTÓRIO

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

UNIDADE , ,

VALOR TOTAL DO GRUPO ,

GRUPO  - APARELHO, EQUIPAMENTO OU UTEN“ÍLIO MÉDICO.

ITEM E“PECIFICAÇÕE“ UNIDADE QTDE

ALMOFADA ERGONÔMICA PARA O PUNHO TECLADO  
MATERIAL EM E“PUMA DE POLIURETANO MACIA, TIPO 
INTEGRAL “KIN - MATERIAL MAI“ DURÁVEL E DE FÁCIL 
LIMPE)A, DIFERENCIADO DO E.V.A. COM APOIO EM GEL; 
APOIO PARA O PUNHO DE CM DE LARGURA, PODENDO 
VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“ CAPA) DE 
APOIAR TODO“ O“ TAMANHO“ DE PUNHO“ ; ALTURA DO 
APOIO DE MM, PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ 
OU PARA MENO“; DIMEN“ÕE“ DE MMX MM, 
PODENDO VARIAR EM % PARA MAI“ OU PARA MENO“; 
ABA PARA APOIO DO TECLADO DE MM, PODENDO 
VARIAR EM  % PARA MAI“ OU PARA MENO“; TER 
BORDA“ ARREDONDADA“ EM TODO“ O“ APOIO“ PARA O 
PUNHO .
ENCO“TO ORTOPÉDICO “UPORTE  LOMBAR EM 
E“PUMA, COM PRE“ILHA EM ELÁ“TICO. PRODUTO 
REVE“TIDO COM MATERIAL “INTÉTICO. COR PRETA. 
TAMANHO  CM.

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL

MALETA E“TOJO  RÍGIDA EM POLIPROPILENO PARA 
MEDICAMENTO“ E MATERIAL DE PRIMEIRO“ “OCORRO“, 
COM DIVI“ÓRIA“ E BANDEJA“, FECHO DUPLO, ABERTURA 
PARA FECHAMENTO COM CADEADO, ALÇA DE MÃO, 
DIMEN“ÕE“:  c  X  c  X  c

CÓDIGO 
DO 

MATERIAL

PREÇO 
E“TIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO 
E“TIMADO 

TOTAL



UNIDADE , . ,

VALOR TOTAL DO GRUPO . ,

VALOR TOTAL E“TIMADO PARA A CONTRATAÇÃO . ,

CADEIRA DE RODA“, TIPO DE FUNCIONAMENTO 
MANUAL; TIPO CON“TRUTIVO DOBRÁVEL EM X ; 
MATERIAL E“TRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
ACABAMENTO E“TRUTURA PINTURA EM EPÓXI; TIPO 
U“O LOCOMOÇÃO; TAMANHO ADULTO; TIPO ENCO“TO E 
A““ENTO EM COURVIN OU NAPA; RODA“ DIANTEIRA“ 
GIRATÓRIA“ DE ’’ MACIÇA“; RODA“ TRA“EIRA“ FIXA“ DE 

; FREIO“ BILATERAI“; APOIO“ DE PÉ“ REBATÍVEI“ 
LATERALMENTE. OB“ERVAÇÃO: DEVERÁ “ER ENTREGUE 
MANUAL DE IN“TRUÇÕE“ EM PORTUGUÊ“.
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