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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INSUMOS EM ATENDIMENTO 

AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E 

SAMU, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM 

ANEXO AO EDITAL. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, 

subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas alterações e lei 

complementar 123/2006. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 03 (três) de Maio de 2018, 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Redenção-PA. 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: Pessoalmente, na sede Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Redenção - PA, Rua Walterloo Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 

– Jardim Umuarama, Redenção-PA ou pelo telefone (94) 3424-3578. 
 

LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: 

Gratuitamente, no endereço acima citado, das 8:00h: às 14h:00 e no site 

www.redencao.pa.gov.br.  

 
VALOR PRESVISTO ESTIMADO R$ 3.806.605,14 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 
 
 

PREÂMBULO 
 

              O Município de Redenção, Estadodo Pará, inscrito no CNPJ sob 

nº. 04.144.168/0001-21, através do Prefeito Municipal de Redenção-PA 

ePregoeiro nomeado através da Portaria Nº. 010/2017-GAB, observadas 

às disposições contidas na Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 

de 08/08/2000, subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas 

alterações e lei complementar 123/2006, torna público a realização de 

licitação, no dia 03 de maio de 2018 às 09h00min (horário local) na sede 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção-PA, no endereço Rua 

Walterloo Prudente, nº. 253, Jardim Umurama, Redenção-PA, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos 

envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à 

mesma hora local, salvo manifestação em contrário. 
 

Informações adicionais e Cópia deste edital e 

seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede administrativa 

da Prefeitura Municipal de Redenção - 

PA. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (94) 3424-3578. 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 

INSUMOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, HOSPITAL DRª 

IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SAMU, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO 

ANEXO I. 

 

1.2. Os itens listados no Anexo I,  serão necessariamente adquiridos em sua 

totalidade. Os mesmos são quantidades oriundas da proposta nº 

11190.128000/1170-07 e 11190.128000/1170-08, sendo considerada apenas 

para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 

contrato. 
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As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do anexo I e 

forem convocadas para a assinatura docontrato, obterão apenas o direito 

e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da 

vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus 

planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a 
adquirir previamente o material constante do Anexo I. O Município de 

Redenção não se responsabilizará por prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob 

alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura. 
 

1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, 

relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, 

não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

1.4. Os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atenderem às exigibilidades, serão devolvidos, e o pagamento de toda 

a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo 

prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem 

prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial. 

1.5. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos 

constantes deste Pregão Presencial e das condições gerais e particulares 

do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 

integral cumprimento do contrato. 
 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao seu objeto que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.2. Não poderão participar deste certame às empresas que: 

2.2.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.2.2. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para 

licitar de contratar com a Prefeitura Municipal de Redenção nos termos do 

inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações; 

2.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei 

10.520/02; 

2.2.4. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não 

reabilitadas; 
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2.2.5. Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

2.2.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela Licitação. 
 

3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. 

3.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.1.2. Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de 

Habilitação, conforme modelo em anexo a este edital. 

3.1.3. os documentos de credenciamento deverão ser apresentados em 

envelope separado do envelope de proposta e habilitação. 

3.1.4.  É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa 

Proponente. 

3.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento será motivo 
para a desclassificação da proposta ou inabilitação da proponente. Neste caso, 
o representante ficará impedido de participar do certame, manifestar e 
responder pela Proponente. 
 

3.1.6. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de 

seu representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e 

manifestações do mesmo. 
 

3.1.7. Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver 

dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao 

licitante que estará autorizado a retirar essa documentação, devendo 
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lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado 

documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa 

4 – DAS PROPOSTAS 

4.1. A proposta de preços será apresentada em papel timbrado da 

Empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, suas folhas devem estar seqüencialmente numeradas e 

rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, ou 

procurador nome da proponente, número do CNPJ da Empresa, número 

de telefone e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, com 

indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 

conta bancária. Deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada 

rigorosamente ao objeto deste instrumento, sem conter alternativas de 

preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento ter mais 

de um resultado. 

4.2. Preço por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 

e por extenso ao final da proposta, devendo estar inclusos todos os custos 

e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que recaiam 

sobre o fornecimento do objeto desta Licitação. 
 

4.3. A proposta deverá conter ainda validade, que não poderá ser inferior 

a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sessão pública do 

PREGÃO. 

4.4. Deverá constar na proposta o nome do fabricante do produto 

cotado, que será entregue. 

4.5. Não serão aceitos, no momento da entrega, materiais diferentes 

daqueles constantes na proposta vencedora. 
 

4.2. O envelope 01 deverá ser endereçado da seguinte forma: 
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 037/2018 

Processo Licitatório nº 044/2018 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 
  

5 - HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação, a Proponente deverá apresentar, no 

envelope 02, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos. 

A - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ/MF; e FIC (FICHA 
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DE INSCRIÇÃO ESTADUAL). 

 

B - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

C - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 

administradores. 

D- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual (Alvará); 
 

E - Cópia de Identidade e CPF dos Sócios ou CNH;  

F - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

G - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

 

H- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa 

da União, fornecida pela Fundação da Receita Federal do Brasil e Procuradoria - 

Geral da Fazenda Nacional; 

 

I - Prova    de    regularidade    para    com    a    Fazenda    Estadual mediante 

apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do Estado; 

 

J - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

competente do Município 

 

L - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

M - Prova de regularidade fiscal perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito - 

CND/MPS, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa.  

 

N-Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em conformidade com a Lei 

12.440/11 (http://www.tst.jus.br). 
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O - Licença de Funcionamento, atualizada, emitida pela Vigilância Sanitária 

Municipal ou Estadual, conforme o caso. 

R- Autorização, ou registro do produto expedido pela ANVISA ou a equivalente 

publicação na Imprensa Oficial da União; para produtos da aérea hospitalar; 

 

S - Certidão de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

cível da sede da licitante, com prazo de validade não superior a sessenta (60) 

dias e não vencida na data da abertura da licitação; 

T - Mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa 

licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, com o objeto da presente licitação; 

U- Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por 

contador ou por profissional equivalente, com certidão de regularidade 

profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e declarações se optante 

pelo simples, que comprovem a boa situação econômico-financeira da 

empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, EM se 

tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, 

apenas será exigido no ato da assinatura do contrato nos termos do decreto 

8.538/2015. 

 

V - Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver 

alguma restrição, todas as documentações, que será devidamente conferida 

pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. Incluído por determinação do Decreto 8.538/2015. 

 

X- Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal modelo do 

Anexo IV, assinada pelo representante legal do licitante; 

5.2. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes 

unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este 

certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única 

empresa (razão social e CNPJ), exceto INSS e Divida Ativa da União, que 
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emite as CNDS abrangendo matriz e Filial. 
 

5.3. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida 

para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade  
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

5.4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas 

e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, desde que devidamente comprovada na sessão 

de julgamento à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

5.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 
 

5.7. Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que 

evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade 

do documento. 
 

5.8. A documentação dos licitantes que não tiverem proposta 

classificadas em 1º lugar, será devolvida aos respectivos licitantes, ao final 

da sessão. 
 

5.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 

respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação”. 
 

5.10. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos 

por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas. 

5.11. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na 

ordem prevista conforme subitem 5.1. 
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5.12. O Envelope n.º 02, Contendo todos os documentos exigidos no item 5 e seus 

subitens, deverá ser endereçado da seguinte forma: 
 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 037/2018 

Processo Licitatório nº 044/2018 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 

 

6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

6.1.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo desde Edital, será 

aberta sessão pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o 

credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento 
dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 

6.1.2. Será adotado o critério de menor preço, por ITEM, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital e seus anexos. 
 

6.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas, está 

encerrado o credenciamento, e por conseqüência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

6.1.4. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só 

proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem 

a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à 

negociação do preço ofertado e à adjudicação 

6.1.5. O pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a 

Proposta de Preços Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços 

e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 

procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos 

os preços unitários. 

6.1.6. As Propostas que não atendam às exigências deste Edital, quanto a 

sua formulação serão liminarmente desclassificadas. 

6.1.7. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro 

selecionará as propostas para fase lances, observando os seguintes 

critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela; 
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b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 

ofertados. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

6.1.8 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

A) - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão 

do exercício do direito de preferência. 

B) - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate 

ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 

dar-se-á prosseguimento à sessão. 

C) - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 

deste título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 

preferência. 

D) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP 

que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas 

empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 

E) - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o 

direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação 
da etapa de lances. 

6.1.9. O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas para a apresentação 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das 

demais em ordem decrescente de valor. 
 

6.1.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.2.1 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de 

menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.2.2. Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a 

tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias. 
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6.2.3. Não sendo aceitável a proposta de menor preço ou se o autor desta 

desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro declara a Proponente 

Desclassificada e examinará a Proposta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 

caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

6.2.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com 

os termos deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 

vigentes, que consignarem preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, preços por item ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de 

valor zero. 

6.2.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a 

licitante classificada e habilitada será declarada vencedora, cabendo ao 

pregoeiro questionar os representantes das empresas presentes, acerca 

da intenção de interpor recurso. 

6.2.6. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor 

recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa 

declarada vencedora. 

6.2.7. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, 

deverão ser observadas às disposições constantes no item 10, deste Edital. 

6.2.8. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas 

as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e 

pelas Proponentes presentes. 
 

7 – DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas 

forem necessárias), de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde pelo período de 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado 

conforme a necessidade. 

7.1.2. Feita à solicitação pelo, o licitante terá o prazo de 08 (oito) dias 

corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

7.1.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após. 

7.1.4. As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas 
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quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados 

dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

7.1.5. É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição dentro 

de no máximo 05 (cinco) dias corridos, depois do comunicado da 

Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer material fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se Constatados danos  

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura  
da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem 
quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

7.1.6. Em caso de eventual suspeita de má qualidade dos produtos 

recebidos, serão  para encaminhamento a órgãos ou 

empresas especializadas para análise. 

8 – DO PAGAMENTO/REAJUSTAMENTO. 
 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta 

licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito 

em conta corrente/ou diretamente na Tesouraria, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente. 

8.1.2. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a 

data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 

prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a(s) 

empresa(s) vencedora(s) solicitar(em), através de requerimento formal, o 

pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, 

instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, 

caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se efetivamente 

comprovada. 

8.1.3. O pedido de recomposição de preços não exime a(s) empresa(s) 

vencedora(s) da responsabilidade contratual de entrega nos prazos 

estipulados no edital após a assinatura do Contrato sob pena de 

incorrer(em) no presente em mora e inadimplemento com a aplicação 

das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão 

contratual. 

8.1.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e 

o pagamento será sustado para que a Licitante tome as medidas 

necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 
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8.1.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora. 
 

9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO. 

9.1. O prazo para a assinatura do Contrato será de, no mínimo, 05 (cinco) 

dias, de conformidade com o Artigo 60 da Lei Nº 8.666/93. 
 

9.1.2. As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subseqüente 

contrato a ser firmado pela Licitante vencedora, assim como toda a 

proposta vencedora; 

9.1.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de SAÚDE e Administração. 

10 – DAS PENALIDADES 

 

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II- multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, III - suspensão temporária de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 

02 (dois) anos, e IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 
 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, 

em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 
 

11 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
 

11.1. Qualquer interessado poderá, até dois dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo 
administrativamente. 
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11.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que 

expediu o presente instrumento convocatório; 
 

11.3. Acolhida à impugnação, será designada nova data para realização 

deste certame; 
 

11.4. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à 

impugnação antes da data fixada para a realização deste Pregão 

confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a 

ocorrência desse evento. 

11.5. Ao final da sessão, depois de declarada a vencedora, qualquer 

Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando, então, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos 

para a apresentação das razões recursais escritas, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.6. Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre 

assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao 

Instrumento Convocatório. 

11.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o 

acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.8. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, 

publicamente, em ata, ao final da audiência pública sua intenção de 

recorrer. 
 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de 

dotações consignadas no orçamento vigente conforme discriminado abaixo: 
 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 – Seguridade Social 

Funcionais Programáticas: 

10.301.0200.2053.000= Atenção Básica de Saúde; 

10.3021.0210.2059.000 = Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta 

Complexidade; 
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10.302.0210.1089.000= Implantação de Unidades de Serviços de Atendimento Médico de 

Emergência Móvel-SAMU; 

4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente. 

0.1.29/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001= Recursos do Sus; 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

13.1. A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em 

quaisquer das fases, na conformidade do Artigo 49 e seus parágrafos, da 

Lei Nº 8.666/93. 

13.2. A Prefeitura se reserva o direito de contratar apenas parte dos 

materiais, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para seus 

serviços. O proponente obriga-se em aceitar a ordem de compra, que por 

ventura lhe seja enviado como resultado da licitação. 

13.3. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em 

conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93. 
 

13.4. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente. 

13.5. Integram para todos os efeitos ao presente Edital, independentemente de 

qualquer transcrição, os seus anexos. 
 
 

 

 

Redenção - PA, 16 de Abril de 2018. 

 

 

VALDEON ALVES CHAVES 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

LICITAÇÃO / MODALIDADE: 

 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2018 

 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADO 

 DADOS DA SOLICITANTE 

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

LOCALIZAÇÃO: 

Av. Guarantã 600, Setor Vila Paulista– Redenção– PA – CEP: 68552-220. 

Fone/: (94) 3424-3578.   
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A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição/fornecimento dos produtos em 

questão poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular 

e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço 

por item”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a 

economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no 

mercado em relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor 

preço. 

 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) todas e 

quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos; 

 Emitir comprovante de recebimento dos produtos; 

 Emitir o atesto de recebimento definitivo, através da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias, contados do recebimento; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) vencedora(s) executar fora da 

especificação ou com problemas técnicos. 

 

VALDEON ALVES CHAVES 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 

OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital, por meio de Pregão, tipo Menor Preço por item, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS PERMANENTES E INSUMOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO 

MUNICIPAL, HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SAMU, DE ACORDO 

COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ANEXO AO EDITAL, conforme 

condições e especificações constantes no Edital. A contratação se efetivará por meio de contrato, 

com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, condicionando a sua 

eficácia a partir da publicação, podendo ser prorrogado por iguais períodos se for 

conveniente para a Contratante, na forma e nos termos do edital Pregão e da Lei nº 

8.666/93. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente objeto tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INSUMOS EM 

ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE 

ARAÚJO E SAMU, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM 

ANEXO AO EDITAL, conforme Especificações Técnicas contidas no Presente Termo. 

2. Justificativa - Considerando às necessidades da Administração da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tem o presente Termo a finalidade de  

viabilizar, técnica e adequadamente os procedimentos necessários, com 

vista à contratação em tela. 

3. DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através de 

equipe técnica ou pessoa por ela indicada, a quem competirá atestar os serviços 

executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes forem 

realizados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas. 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE. 
 

 

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quant Marca 

1 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 PCT 200,   

  Finalidade: O Abaixador de Língua de Madeira também conhecido como cataglosso é muito utilizado pelos médicos apara abaixar a 

  língua permitindo que ele examine a boca e a laringe. 

  Característica: 

  Confeccionado em madeira 

  Descartável 

  Acabamento perfeito 

  Em formato de espátula 

  Tamanho: 

  Comprimento 15 cm 

  Largura 1,4 cm 

  Espessura 0,5 mm 

  Embalagem: 

  Pacote com 100 Unidades 

2 ÁCIDO ACÉTICO PA 500ML VD 10,   

  O ácido acético é um líquido incolor, em temperatura ambiente, de cheiro penetrante, sabor azedo, solúvel em água, álcool e éter; 

  sendo o ácido carboxílico mais conhecido. Seu nome oficial é ácido etanoico. 
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3 ACIDO FOSFOTÚNGSTICO 25GR VD 10,   

  ACIDO FOSFOTÚNGSTICO PA 25G 

4 ADAPTADOR VACUTAINER ADULTO BRANCO UND 1.000,   

  Adaptador plástico, em plástico rígido de cor  amarelo, não estéril, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 

  mm, com  flange e marca guia. 

5 AGULHA 20 X 0,55MM UND 18.000,   

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 mm - Caixa 100 unidades 

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 é utilizada para aspiração e aplicação de medicações  administradas vias intramuscular, subcutânea e 

  intravascular em pacientes adultos e crianças. 

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 é descartável e possui paredes finas em aço inox afiadas sem rebarbas, que facilita a punção e reduz a 

  dor do paciente. 

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 têm fixação perfeita ao canhão para garantir uma conexão segura e reduzir os riscos de vazamento. 

  Apresentam calibres ideais para aspirações e aplicação de injeções, com dimensões 20 x 5,5 mm. 

  Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 vêm em embalagens esterilizadas e individuais em blister de plásticos e papel grau cirúrgico, com uma 

  selagem eficiente, garantindo a integridade do produto até a utilização. 

  Informações Adicionais sobre Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 mm 

  Caixa com 100 Unidades 

  Hipodérmica 

  Descartável 

  Embalada individualmente. 

6 AGULHA Á VACUTAINER 25X7MM CAIXA C/ 100 UND CX 30.000,   

  Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x7 (22G1), uso pediátrico/geriátrico, canhão de cor preto com bisel 

  trifacetado,siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, 

  contendo: Calibre da  agulha, número de lote. 

  Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades 

7 AGULHA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 21G 25MM X 0,8MM CAIXA C/ 100 CX 100,   

  Agulha coleta de sangue à vácuo 21G (25 mm x 0,8 mm) Biocon 

  Agulhas a vácuo para coletas múltiplas de sangue venoso. 

  Cânula em aço inoxidável, siliconizada com bisel trifacetado. 

  Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas 

  Esterilizadas por óxido de etileno. 

  Características: 

  Agulhas a vácuo para coletas múltiplas de sangue venoso. 

  Cânula em aço inoxidável, siliconizada com bisel trifacetado. 

  Caixa com 100 Unidades 

  INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

  Estéril - embalagem apirogênica; 

  Utilizada em coletas múltiplas de sangue; 

  Tranquilidade e segurança ao profissional da saúde; 

  Dispositivo emborrachado que evita contaminação na troca dos tubos; 

  Cânula em aço inoxidável, trifacetada e siliconizada; 
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  Rastreabilidade garantida por lote e validade; 

  Disponíveis nos tamanhos: 25x0.8mm(21G); 

  Apresentação: Embalagem com 100 unidades 

8 ÁLCOOL 70% 1 LT UN 300,   

  à base de álcool a 70% com ação antisséptica. Álcool Etílico, tenso ativo, aditivo, glicerina, propilenoglicol, agente antisséptico e água. 

9 ALCOOL 96% 1LT UN 400,   

  Usado em produtos farmacêuticos, corantes, aditivos para gasolina, solvente para resinas, produtos de limpeza, entre outros. 

  Consumido por indústrias de resinas, de alimentos, de detergentes, cosméticos, entre outros. 

  Substância:Álcool Etílico 96 (Etanol) 

  Nome Químico Comum ou Genérico:Álcool Etílico 96 (Etanol) 

  Sinônimo: Etanol, Hidróxido Etílico, Metilcarbinol, Espírito Branco 

  Fórmula Molecular: C2H6O 

  Peso Molecular: 46,07 

  Natureza Química do Produto: Álcool. 

  Número do CAS: 64-17-5 

  Número de Risco: 30 

  Classe ou Sub-Classe de Risco: 3 

  Descrição da Classe ou Sub-Classe de Risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL 

10 ALCOOL ACIDO 3% 500ML UN 20,   

  Finalidade: Produto somente para uso “in vitro”. Produto para coloração de bactérias álcool – ácido – resistentes em esfregaços de 

  material colhido em áreas diversas como cavidades, punção ganglionar, escarro, concentrado de urina e outros. - Principio: As 

  chamadas micobactérias (bacilo da tuberculose e lepra) possuem grande quantidade de lipídeos (ácido micólico) em suas paredes. 

  Com isto, estas bactérias submetidas a uma coloração são impregnadas pelo corante. Mesmo após uma descoloração pela solução 

  de álcool ácido estas micobactérias mantêm sua coloração enquanto elementos celulares e outras bactérias se descoram. Tais 

  características tintoriais são mantidas enquanto a membrana bacteriana permanece íntegra. Caso contrário, sua característica álcool – 

  ácido – resistente desaparece. Após a coloração pela Fucsina de Ziehl, inicia-se a coloração de fundo com a solução de azul de 

  metileno seg. Loeffler. 

11 ALGODAO EM ROLETE UN 50,   

  Confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso 

  no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona 

  um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos. 

  O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às fibras de algodão. 

  Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas. 

  Macio e absorvente; 

  Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias; 

  Alta absorção de líquidos. 

12 ALMOTOLIA AMBAR 125ML UND 50,   

  Bico Reto e Curvo 

  Confeccionado em Polietileno e Graduado em Alto Relevo com  Reto. 

13 AMBU ADULTO COMPLETO RESERVATORIO 2500ML UNID 30,   

  Balão em silicone translúcido autoclavável, 
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  Neonato 250ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional (Bico de pato). 

  Válvula para reservatório 

14 AMBU NEO NATAL COMPLETO UND 10,   

  REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL COMPLETO 

  MODELO: NEONATAL em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o 

  manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização 

  em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando 

  espontaneamente. 

  Balão em silicone translúcido autoclaváveL 250ML, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para 

  reservatório; Reservatório de PVC 500 ml; Extensão plástica 2,0m. 

15 AMBU PEDIATRICO COMPLETO UND 10,   

  Reanimador Portátil Infantil (AMBU) 

  Conjunto de Ressuscitador Manual KIT Neonatal e Pediátrico – kit ressuscitador 

  manual neonatal e pediátrico com reanimador pulmonar tipo ambu recém-nascido e 

  pediátrico; com balão auto – inflável em silicone, válvula de admissão de ar com 

  conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e 

  coxim em silicone tamanho recém – nascido e outra pediátrica, válvula – 

  unidirecional com acoplamento externo para máscara – válvula de escape (pop – off) 

  - válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector – 

  acondicionado em maleta transparente. 

16 ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA UNID 1,   

  Analise de 26 parametros; contagem total de eritrocitos, Leitura espectrofometrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) 

  Determinação hematocrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Media, 

  Determinação do Indice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetario medio, Determinação de 

  plaquetuario, determiação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfocitos (valor absoluto) Contagem de linfocitos 

  (valor relativo), Contagem de monocitos (valor relativo) Contagem de monocitos (valor absoluto), Contagem de neutrofilos (Valor 

  Relativo) Contagem de eosinofilos (valor absoluto), Contagem de eosinofilos (valor relativo), Contagem de basofilos (valor absoluto), 

  Contagem de basofilos (Valor relativo), contagem de linfócitos atipicos (valor absoluto), contagem de linfocitos atipicos (valor relativo), 

  Contagem de grandes celulas imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes celulas imaturas (valor relativo). Sistema: combinando, 

  Citoquimica, Impedancia e Citometria de Fluxo como principios de medida. Distribuição das amostras pela tecnologia MDSS. 

  Dosagem de hemoglobina: método dotometrico. Capacidade minima de 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos 

  com aspiração de 30 ul em modo CBC OU 35ul em modo 5DIFF. Limpeza automatica da agulha de aspiração. Seleção de 

  histogramas pra 12 ou 26 parametros. Procedimento de limpeza e calibração fotalmente automaticas. Identificação de amostras: 

  alfanumérica, numérica ou sequancial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patologicos série vermelha, série branca e 

  plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo grafico e matriz. Leitor de código de 

  barra. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

17 ANALISADOR BIOQUÍMICO UNID 1,   

  Capacidade minima de resultados de 100 amostras/hora. Acesso randomico, totalmente automatizado. Comartimento refrigerado 24h 

  para reagentes para no minimo 30 posições de amostras de 96 cubetas. Sistema óptico com 7 comprimentos de ondfa: 340 - 620 nm. 

  Temperatura de operação: 37 grau C + 0,1 grau C. Metodologias: Compativeis  com as tecnicas de Bioquimica de turbidimetria. 

  Programação: Sistema aberto, com perfis e calculos quimicos definidos pelo usuario. Software eficiente e de fascil utilização. Pre e 
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  pos diluição de amostra. Permite carregamento contínuo das urgencias sem copromenter a rotina em andamento. Controle de 

  qualidade completo. Porto USB. Memória com capacidade de no minimo 5000 resultados e 200 programações de reagentes. 

  Alimentação eletrica a ser definida pela entidade solicitante. 

18 AP DE GLICEMIA G-TECH UNID 15,   

  Características: no Code/sem  codificação, Micro Amostra de Sangue - Apenas 0.9 microlitro, resultado rapido - 5 Segundos 500 

  memorias, Aviso de hipoglicemia, Marcações pré e pó refeçiões, Medias altomaticas: 7,14 e 30 dias Alarmes Configuraveis de 

  medição. 

  Kit completo: 

  01 AP DE GLICEMIA 

  01 TIRAS 

  01 CANETA 

  10 AGULHAS 

19 AP DE PA COM ESTETO SIMPLES UNID 15,   

  Descrição: 

  -Verificado e aprovado pelo INMETRO 

  -Manguito com pera em PVC 

  -Braçadeira emnylon com fecho em velcro ou metal 

  -Acompanha estetoscopio simples 

  -Estojo p/ viajem 

20 AR CONDICIONADO UN 2,   

  capacidade de 9.000 BTUs a 12.000 BTUs,  tipo split, quente e freio. 

21 ARMARIO UN 1,   

  DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 

  CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG. 

22 ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL UNID 10,   

  * Aspira liquidos e secreções. 

  * Facil limpeza e higianização. 

  * Portatil, silencioso, economico e de fascil manuseio. 

  * Sem manutenção e lubrificantes. 

  * Especificações tecnicas; Voltagens:110/220Vc, Frequencia: 60Hz, Sistema: Diafragma, Vacuo: de 0 a 550mmHg regulavel, Valvula 

  automatica de nivel, Capacidade do recepiente: 1,3litros. 

23 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL UN 2,   

  com valvula de segurança, frasco termoplastico de vidro, capaciade de 6 a 10 litros, suporte com rodizios. 

24 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA UN 1,   

  CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

  MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL/ CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS. 

25 BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO UNID 1,   

  Balança eletrônica analítica, capacidade maxima de no minimo 210. x 0,0001g. Proto em aço inox com diâmetro minimo de 8 cm, 

  calibração automática e display em LCD. Deve possuir interface Sarial RS-232 bidirecional. Pesagem em g, mg. kg e quilates. desvio 

  padrão maximo de + 0,2 mg. Tempo de estabilização maximo de 4s. Deve possuir selo do INMETRO. Alimentação eletrica a ser 

  definida pela entidade solicitante. 
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26 BALANÇA PARA LABORATÓRIO UNID 2,   

  Balança para laboratório com função de contagem de peças, display LCD e conversão de unidades. Utiliza mecanismo 

  eletromagnático de precisão. Capacidade: 3200g. Leitura: 0.01g. Repetibilidade menor que 0,01g. Linearidade de aproximadamente 

  0,03g. Aferida pelo INMETRO. Tensão de acordo com a entidade solicitante. 

27 BANDAGEM CURATIVO ANTISEPTICA CAIXA C/50 CX 30,   

  Bandagem Curativo Antiseptica Caixa com 500 curativos AMP mantendo a praticidade e agilidade na finalização dos exames 

  laboratoriais,  apresenta uma embalagem de papelão com 500 unidades de curativos. Foi desenvolvido para hospitais e laboratórios 

  que apresentam um alto giro de exames e coletas de sangue. 

28 BANHO-MARIA UN 1,   

29 BOMBA DE SUCÇÃO CONFY VAC UNID 10,   

  * Acionamento manual através do gatilho; 

  * Facil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos; 

  * Pressão negativo atravez do tubo, sugando o liquido para o reservatorio; 

  * Portatil, leve e higiennico com reservatorio transparente. 

  * Tamanho do eletrodo: 15,2 cm / cabo: 106cm 

30 BOTA CONO LONGO UN 30,   

  A) O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Longo, e estabelece as condições 

  técnicas: 

  Bota cano longo confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, 

  cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, 

  marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de 

  isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com 

  reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado 

  Bicomponente. 

  2. ESPECIFICAÇOESTECNICAS 

  2.1. CABEDAL; couro bovino de 1aqualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo 

  HIDROFUGADO; Especificações do couro; Cor e estampa Cor; reta, estampa lisa; Defeitos Isento de defeitos; Espessura Mínimo 

  2,0mm; Resistência à tração Mínimo 20Mpa; Alongamento percentual Mínimo 50%; Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7; 

  Absorção de água Apos 60 minutos – Máximo 0,2g; Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos; Teor de graxa 

  3 a 8%; Óxido de cromo Mínimo de 3%; Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h; Coeficiente de 

  vapor de água Mínimo 15mg/cm2 

  2.2. GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em couro, com desenhos em alto relevo (3D) feitos através de sistema 

  de alta frequencia, para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples. (Não serão aceitas biqueiras em 

  qualquer outro tipo de material que não seja couro). 

  2.3. FORRO DA PARTE TRASEIRA; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da 

  umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão. 

  Especificações do forro;Gramatura - ASTM D3776 460g/m2 ± 5%;  Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos 

  - sem danos Úmido 12800 ciclos - sem danos;  Força de rasgamento mínimo 100 N;  Permeabilidade ao vapor de água;  Coeficiente 

  de vapor de água mínimo 40 mg/cm2h; mínimo 400 mg/cm2; Espessura Mínimo 3,0mm. 

  2.4. FORRO FRONTAL DO CANO; em poliéster dublado com espuma de P.U. de 6,0 mm, com as seguintes especificações técnicas: 

  Especificações do forro de poliéster; Espessura 0,80 mm ±5%;Gramatura - ASTM D3776 170g/m2 ± 5%; Resistência à abrasão - 
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  NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos;                                                                          Úmido 12800 ciclos - 

sem danos; 

  Força de rasgamento mínimo 20 N; Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h, 

  mínimo 20 mg/cm2 

  2.5. FORRO DA GÁSPEA; em couro tipo napa vacum com as seguintes especificações técnicas: Especificações do forro da gáspea 

  Espessura 0,80 mm ±5%; Força de rasgamento mínimo 30 N;Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de vapor 

  de água mínimo 2,0 mg/cm2h, mínimo 20 mg/cm2 pH cifra diferencial Mínimo 3,2, Mínimo 0,7. 

  2.6. ZÍPER DE NYLON; na lateral interna do cano, comprimento de 32cm, impermeável para que não permita a entrada de água, n.º 

  40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por “pala” externa em couro semi-cromo que cubra todo o zíper 

  com detalhe de corte em V na área de flexão da bota, fechado através de velcro preto. 

  2.7. FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER; de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do 

  zíper. Dublada com membrana dry (conforme especificações acima). A napa deve seguir as especificações: Especificações da 

  napa;Espessura 0,80 mm ±5%; Força de rasgamento mínimo 80 N; pH  Mínimo 3,2; Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de 

  vapor de águamínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2 

  2.8. PARTE SUPERIOR TRASEIRA; acolchoada com espuma látex de espessura 10mm e densidade 30, em quatro gomos 

  revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacum e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. Haverá nas 

  duas laterais uma cavidade na vertical em V medindo 11,5cm para o número 40 (variando de acordo com a numeração), com um 

  elástico de alta pressão de 3cm para permitir uma melhor ajuste na panturrilha. 

  2.9 PARTE DIANTEIRA; na altura do peito do pé haverá um acolchoado de nove gomos em espuma PU de espessura 10mm e 

  densidade 33, recoberto em napa tipo vacum conforme item 2.7, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo. 

  2.10. PARTE TRASEIRA; Acima do calcanhar haverá um acolchoado de seisgomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 

  33, recoberto em napa tipo vacum conforme item 2.7, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de Aquiles. 

  2.11. PROTEÇÃO FRONTAL; interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro reconstituído de 2,5mm de espessura, 

  revestido em couro semi-cromohidrofugado e costuras duplas transversais. 

  2.12. CONTRA FORTE INTERNO; material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, 

  resistente revestido de couro pelo externo e internamente em nãotecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida, com as 

  seguintes especificações: Especificações do forro do contra forte; Espessura 1,30mm ±5%; Gramatura - ASTM D3776 

  300g/m2±5%; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos 

  Úmido 12800 ciclos - sem danos 

  2.13. PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado 

  quimicamente com resina poliuretanica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que 

  melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica, 

  física e química. Palmilha dublada em manta nãotecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. 

  Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração: 

  Espessura 3,20 a 3,50 mm; Gramatura(g/m²) 3 200 a 3 460  g/m²; Resistência a perfuração Mínimo 1 200 N 

  2.14. PALMILHA DE LIMPEZA; palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, 

  alta absorção e desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável. 

  Especificações: Dureza (Asker C) 27 ± 5 Asker C; Absorção e desorção de água (ISO – 20345) Absorção – mínimo 150 

  mg/cm2  após 30 minutos; Desorção – mínimo 99% após 24 horas 

  2.15. BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos 

  lados. 
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  2.16. SOLADO; bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta e entressola em poliéter. Deverá ser 

  blaqueado (costurado) apenas na região do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado ao outro iniciando onde se 

  encontrara um detalhe em V e terminando do outro lado onde haverá o outro detalhe em V. O detalhe em V tem a função de ajudar na 

  flexibilidade do calçado. (não será aceitas costuras somente no bico e solados que não possuírem o detalhe em V, sob pena de 

  desclassificação).O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: 

  Especificações da camada externa (sola);Densidade da sola 1,10 g/cm3 ± 3 g/cm3; Abrasão Máximo 95mm3;  Dureza 65 ± 4 

  Shore A; Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02mm - após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm (fenda máxima até 

  6mm); Resistência ao calor de contato Sem danos (300°C durante 60 segundos); Resistência ao Óleo combustível 

  Aumento máximo do Volume 2%. 

  Especificações da entressola: Densidade da entressola 0,50 g/cm3 ± 3 g/cm3; Dureza 60 ± 3 AskerC 

  Obs: Não serão aceitos solado fabricados através de sistema de injeção direta ao cabedal, strobel, etc. 

  2.16.1O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento – Escorregamento piso de cerâmica. 

  Especificações – Escorregamento em Piso Cerâmico 

  Resistência ao escorregamento – plano Mínimo 0,45 

  Resistência ao escorregamento – salto Salto 0,40 

  1. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008: 

  2. Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza Rz entre 14µm e 18µm, molhado com solução de detergente contendo 0,5% de 

  lauril sulfato de sódio (SLS). 

  3. Utilizado 1 par de calçado No 40 - ponto francês Brasil (ou No 42 - ponto francês Europa) para todas as medições, com aplicação 

  de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempo de contato estático máximo de 1s a partir do contato inicial de 50 N até atingir a 

  Força Normal, e tempo para início de escorregamento de no máximo 0,5 s contados após atingir a Força Normal. 

  4. Velocidade de deslizamento de (0,3±0,03)m/s e coeficiente de atrito medido entre 0,30 s e 0,60 s após o início do deslizamento, 

  sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade de deslizamento. 

  5.Ensaio no salto (parte traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de (7,0±0,5)0, conforme esquema abaixo: 

  Imagens meramente ilustrativas 

  Escorregamento do plano para frente                                       Escorregamento do salto para frente 

  2.16.2O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento – Escorregamento piso de aço. 

  Especificações – Escorregamento em Piso de Aço 

  Resistência ao escorregamento – plano Mínimo 0,20 

  Resistência ao escorregamento – salto Salto 0,15 

  1. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008: 

  2. Piso de aço com valor de aspereza Rz entre 1,60µm e 2,5µm, molhado com solução de glicerol. 

  3. Utilizado 1 par de calçado No 40 - ponto francês Brasil (ou No 42 - ponto francês Europa) para todas as medições, com aplicação 

  de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempo de contato estático máximo de 1s a partir do contato inicial de 50 N até atingir a 

  Força Normal, e tempo para início de escorregamento de no máximo 0,5 s contados após atingir a Força Normal. 

  4. Velocidade de deslizamento de (0,3±0,03)m/s e coeficiente de atrito medido entre 0,30 s e 0,60 s após o início do deslizamento, 

  sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade de deslizamento. 

  5.Ensaio no salto (parte traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de (7,0±0,5)0, conforme esquema abaixo: 

  Imagens meramente ilustrativas 

  Escorregamento do plano para frente                                       Escorregamento do salto para frente 

  2.17. Resistência a Absorção de Energia na região do Salto; 
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  Especificações: Energia absorvida Mínimo 30J; Ensaio realizado conforme ISO 20344. 

  2.18. Aviamentos;de 1a. qualidade, sendo que as costuras externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40, 

  ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. 

  2.19. Cano: A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma NBR ISO 20344 (onde a altura é a distancia 

  vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal). 

  A altura do cano deverá seguir a tabela abaixo em milímetros: 

  Tamanho Comprimento 

  34/340, 35/345, 36/350, 37/355, 38/360, 39/ 365, 40/370, 41/375, 42/380, 43/385, 44/390, 45/395, 46/400, 47/ 405. 

  2.20Refletivos de Segurança e Porta Faca: 

  - Lateral: na parte externa do pé esquerdo haverá dois refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma Solda Eletrônica, feita 

  através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang,na cor cinza, em alto relevo com 

  definições em alta freqüência, medindo o menor 40mm e o maior 50mm. 

  OBS: Os refletivos são visíveis em 180o. 

  - Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma Solda Eletrônica, 

  feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang,na cor cinza, em alto relevo 

  com definições em alta freqüência, medindo 50mm. 

  OBS: Os refletivos são visíveis em 180o. 

  - Porta faca: na parte externa do pé direito haverá um porta faca em borracha com trabalho em alta freqüência, forrado em couro tipo 

  napa vacum, com dois refletivos em alto relevo com definições em alta freqüência, no formato de boomerang, medindo o menor 

  40mm e o maior de 50mm. 

  OBS: Os refletivos são visíveis em 180o. 

  Dados técnicos dos refletivos: Material refletivo com base laminada em PVC, formado por microesferas de vidro, distribuídas de forma 

  constante com alto poder de refletividade, elevada estabilidade e com excelente fixação por solda eletrônica ou alta freqüência com 

  grande durabilidade e flexibilidade. 

  Continua refletindo mesmo em condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e serração. 

  Apresenta valores fotométricos mínimos equivalentes a 500 candelas/lux.m2. 

  2.21Resistência a Separação do Solado do Cabedal 

  Força de arranque do solado - Mínimo 500N 

  3.EMBALAGEM: Embalagem Individual: devera ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs. impressa 

  em maquina flexografica monocolor. Nesta deverá conter o nome do modelo, numeração e marca. (Inclusive na amostra 

  apresentada). 

  Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis pares de bota, em caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo a 

  numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante. 

  4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 

  4.1 Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, 

  comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: 

  2.1 – Cabedal 

  2.3 – Forro do parte traseira do cano 

  2.13 – Palmilha de Montagem 

  2.14 – Palmilha de Limpeza 

  2.16 – Solado 
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  2.16.1 – Escorregamento em Piso Ceramico 

  2.16.2 – Escorregamento em Piso de Aço 

  2.17 – Absorção de Energia 

  OBS: Os laudos técnicos apresentados deveram seguir as normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário 

  oficial da união; são elas: 

  ABNT NBR ISO 20344 – Métodos de ensaios em calçados 

  ABNT NBR ISO 20347 – Calçado ocupacional 

  Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material N° 41, para que o órgão analise a qualidade do 

  material. 

  Além dos laudos comprovando as características técnicas, sob pena de desclassificação, a empresa deverá apresentar também laudo 

  técnico comprovando as características mínimas abaixo, atendendo as seguintes normas: NBR 14836/11, NBR 14837/11, NBR 

  14838/11, NBR 14839/13 e NBR 14840. Tal laudo deverá ser apresentado em original ou cópia devidamente autenticada, com foto do 

  calçado e de acordo com a tabela abaixo: 

  Normas Ensaios Resultados 

  ABNT NBR 14836/11 Pico de Pressão na região do calcâneo Confortável 

  Pico de Pressão na região dos metatarsos Confortável 

  ABNT NBR 14837/11 Temperatura interna Normal ou Confortável 

  ABNT NBR 14838/11 Índice de Amortecimento Maior ou igual a 85% 

  ABNT NBR 14839/11 Índice de Pronação Normal ou Confortável 

  ABNT NBR 

  14840/11 Percepção de Calce Confortável 

  Marcas/Leões Confortável 

31 CADEIRAS PARA COLETA ADULTA UND 10,   

  Poltrona fixa, estrutura construída em tubos de 1 bc" x 1,06mm pintado. 

  Assento e encosto em madeira, revestido com espuma de 3cm. 

  Descansa pés integrado com regulagem de altura através de cremalheira. 

  Apoio de braços estofado com braçadeira para coleta. 

  Pés com ponteiras de borracha. 

  Encosto: 0,78m x 0,54m; 

  Assento: 0,56m x 0,54m x 35m de altura. 

  Descansa pés 0,54m x 0,38m 

32 CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA UND 20,   

  Medidas: 46,0 cm © x 30,9 cm (L) x 14,9 cm (A) Ext. 

  Volume: 13,5 L. 

33 CAIXA ORGANIZADORA C/ALÇA MEDICAMENTOS 5.4L UND 10,   

  Ideal para guardar e transportar medicamentos. 

  Possui alça para facilitar o transporte e uma trava na parte anterior. 

  Caixa organizadora com alça 5.4L 

  Medidas: 29,8 x 22,0 cm x 18,0 cm 

34 CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO UND 100,   

  Características Técnicas. 



 

 

 

 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

28 

  Produzida em polipropileno de alta densidade. 

  Com capacidade para 100 laminas de microscópia (26x76mm). 

  Ranhuras numeradas com espaço para identificação de cada amostra. 

  A tampa e fixada com duas dobradiças plásticas com fecho de pressão. 

35 CAIXA TÉRMICA 12 LITROS P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE UND 5,   

  GABINETE - Corpo principal feito em plástico poliestireno injetado, resistente à impacto; 

  LCD DISPLAY - Local de visualização da temperatura interna. (termômetro digital) 

  SENSOR - periférico de entrada que mede temperatura. 

  ISOLAMENTO - Separador interno térmico em poliuretano. RESISTÊNCIA À TEMPERATURA EXTERNA: 70 ºC. 

  Com tampa basculante. 

36 CAMISETA MANGA CURTA UN 60,   

  : Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor AZUL MARINHO, em poliéster e viscose, com 

  maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior 

  retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento; costurada com linha de 

  algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão e 

  identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da 

  contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.Fab. HARDEN. 

37 CANETA PRETA DUPLA P/ MARCAÇÃO EM PLÁSTICO, VIDRO OU METAL UND 100,   

  Caneta Preta Dupla para Marcação em Plástico, Vidro ou Metal. 

  Características Técnicas. 

  Com duas pontas (extrafina 0.4mm e fina 0.8mm), maior versatilidade no uso. 

  Tinta a base de alcool sem xileno e à prova d'agua depois de seca. 

  Clip na tampa para facilitar o transporte. 

  Escreve em superficies de plástico, papel, metal, vidro, borracha, ceramica, madeira, couro, tecido e etc. 

38 CAPA CIPA COM BOLSAS UNID 3,   

39 CAPACETE MONTANA UNID 6,   

40 CARRO DE EMERGÊNCIA UND 2,   

  - Confecção Estrutura /Gabine em aço pintado/aço inóx 

  - Cilindro de oxígênio, não possui. 

  - Suporte para cilindro, possui. 

  - Gavetas, mínino de 04, possui 

  - Suporte para desfibrilador, possui 

  - Tábua de massagem, possui. 

  - Régua de tomadas, possui. 

  - Suporte de soro, possui. 

41 CENTRIFUGA GRANDE CAPACIDADE 28 TUBOS UND 5,   

  Temporizador com 11 posições (2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 60 e 8 em minutos) 

  Capacidade para 28 tubos de 10 ml. 

  Funciona a velocidade constante, dispensando calibração e ajustes eletrônicos: 

  3500RPM (60 Hz) (2200G) 

  2880RPM (50 Hz) (1500G) 
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  Tensão de Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200 VA 

  Dimensão: 36,8cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H). 

  Peso: 15,2 Kg 

  Construção: 

  Em chapa de aço e ABS e pintura em poliuretano. O amplo acesso à câmara de centrifugação facilitando a troca e manuseio de 

  tubos. 

  Motor: 

  Indução sem escova, com rolamento de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de 

  temperatura e voltagem. 

  Rotor: 

  Fabricado em liga especial que permite a utilização de adaptadores para outras caçapas. 

  Opcional (não incluso no equipamento): 

  Kit caçapa 7X5 mL 

  Kit caçapa 1X50 mL com adaptador para 4x5mL. 

42 CILINDRO DE 02 COM REGULADOR + FLUXOMETRO + UMIDIFICADOR + EXTENÇÃO E MASCARA E 

CARRINHO 

UNID 10,   

43 COAGULOMETRO UN 5,   

  Coagulômetro com metodologia aprovada mundialmente para testes de coagulação, no qual mede a variação no movimento de 

  esferas magnéticas permitindo calcular o tempo da coagulação do plasma. 

44 COLAR CERVICAL DE RESGATE 4X1 ( MODELO AMBU ) ADULTO OU INFANTIL UN 60,   

45 COLAR PHILADELPHIA ( P/ M/ G/ GG/ ) UNID 30,   

46 COLETE DORSAL KED ADULTO UNID 3,   

  colete de imobilaz. dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabéça até a região do cócix. possui tres tirantes em 

  cores diferentes (verde,amarela e vemelha) para imobilização do tronco e dois tirantes pretos para fixação, dos membros inferiores, 

  todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça. 

47 COLETE DORSAL KED INFANTIL UNID 3,   

48 COLETE REFLETIVO UN 6,   

49 COLETOR PARA URINA 80 ML UND 40.000,   

  Copo coletor de urina, plástico com capacidade para 80 mL, estéril e graduado, possui selo de orientação na tampa de cor amarelo e 

  dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem: Caixa com 100 unidades cada. 

50 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) UN 4,   

  Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador 

  Intel core i3 ou amd a10 ou superior; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) 

  Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou 

  Superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou 

  Microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que 

  Define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir 

  Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador de vídeo 

  Integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou 

  Superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 

  (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; 
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  Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 

  Polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema 

  Operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

  Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados 

  (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e 

  Manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 

  Recondicionamento; garantia de 12 meses. 

51 COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) CONJ 2,   

  Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador 

  No mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 

  (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz 

  Ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx 

  Ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que 

  Define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir 

  Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador de vídeo 

  Integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou 

  Superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 

  (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; 

  Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 

  Polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema 

  Operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

  Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados 

  (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e 

  Manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 

  Recondicionamento; garantia de 12 meses. 

52 CONE PARA SINALIZAÇÃO UNID 20,   

  Deve atender as normas da NBR. 

53 CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS UND 10,   

  CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS COM 8 TECLAS 

  Contador mecânico (manual) de células sanguíneas; 

  Corpo (estrutura externa) moldado em plástico resistente; 

  Base e mecanismo interno em metal; 

  Registros de contagem com 8 teclas (3 dígitos para cada tecla); 

  • Basófilos / Eosinófilos / Linfócitos / Mielócitos / Monócitos /Neutrófilos / Plaquetas e Segmentados. 

  Registros individuais que indicam percentuais; 

  Totalizador de contagem com alcance até 999; 

  Indicador sonoro quando a contagem alcança o valor 100; 

  Botões giratórios nas laterais para zerar a contagem. 

  Peso: 3,000 

  Dimensões da Caixa: 

  Comprimento: 32 cm 



 

 

 

 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

31 

  Largura: 22 cm 

  Altura: 21 cm 

54 CRONÔMETRO DIGITAL UND 10,   

  Permite medir o tempo em hora, minutos e segundos (AM / PM). 

  Precisão de 1/100 segundos. 

  Alarme, Calendário e Lap. 

  Confeccionado em plástico de alta resistência. 

  Bateria de lítio. 

  Garantia: 12 meses. 

55 CRONÔMETRO DIGITAL UN 2,   

  Progressivo e regressivo 

56 CUBA DE VIDRO C/ TAMPA P/ 30 LÂMINAS UND 100,   

  Cuba de vidro com tampa para coloração de lâminas. 

  Para ser usada com berço GT209-1630. 

  Berço não incluso. 

  Capacidade: 30 lâminas de 25,4x76,2mm de dimensão. 

  Volume: 550 ml 

  Dimensões:9cm x 9cm x 9cm (C x L x A) 

57 CUBA DE VIDRO COMPLETA C/ TAMPA, BERÇO E ALÇA P/  8 LÂMINAS UND 20,   

  Cuba de vidro com tampa para coloração de lâminas. 

  Para ser usada com berço GT209-1630. 

  Berço incluso. 

  Capacidade: 30 lâminas de 25,4x76,2mm de dimensão. 

  Volume: 550 ml 

  Dimensões:9cm x 9cm x 9cm (C x L x A) 

58 DEIONIZADOR UNID 2,   

  Deionizador com capacidade de 50 Litros/Hora 

59 DENGUE IGG + IGM KIT C/ 25 TESTES CX 20,   

  Teste Rápido Imunocromatografia Dengue IgM e IgG  com 25 testes. 

  O teste rápido de Dengue IgG / IgM é uma fase sólida do ensaio imunocromatográfico para uma detecção rápida e precisa, qualitativa 

  e diferencial dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da dengue no plasma ou soro de seres humanos. 

  Esse teste fornece apenas um resultado preliminar. 

  Então, o isolamento do vírus, a detecção do antígeno em tecidos fixados, o RT-PCR e o teste sorológico como o teste de inibição de 

  hemaglutinação, métodos alternativos mais específicos para o diágnóstico devem ser usados a fim de obter uma confirmação da 

  infecção pelo vírus da dengue. 

  Esse teste é direcionado para o uso profissional como auxílio no diagnóstico presumível entre a infecção primária e secundária da 

  dengue. 

60 DESFIBRILADOR DEA LIFE FUTURA 400 UN 5,   

  REG. DEFINITIVO NO MINIST. DA SAÚDE Nº. 80058130008 

  CERTIFICADOS INMETRO: 

  NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-2-27, NBR IEC 60.601-1-2, NBR IEC 60.601-2-4. 
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  CARACTERÍSTICAS 

  Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda 

  bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo no 

  próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de 

  pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias 

  malignas que necessitam de desfibrilação automática. 

  Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo 

  o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do 

  ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do 

  traçado. 

  Tempo de carga 

  Menor que 06 seg. para 200 Joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Possui botão liga / 

  desliga, botão de choque luminoso. 

  Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida 

  com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. 

  Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e tempo de gravação 

  contínuo superior a 100 horas. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro 

  e luminoso para nível baixo. 

  O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados 

  coletados para PC, com cabos de interface / memory card. Licença de uso de software. 

  Modo de desfibrilação adulto 

  150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subseqüentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. 

  Outras configurações de energia poderão ser solicitadas (OPCIONAL) 

  Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 

  joules). 

  Alimentação 

  Bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 50 choques em 

  200 J ou aprox. 3 horas de monitoramento,  com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga 

  completa. 

  Acessórios que acompanham 

  Bolsa especial protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos auto-adesivos para 

  adultos, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo os procedimentos e 

  certificado de garantia. 

61 DESTILADOR DE ÁGUA UN 1,   

  CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 

62 ELETRODO DEA LIFE FUTURA 400 ADULTO PAR 30,   

  AZPRO DE ENTREGA: DE 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO 

63 ELETRODP DEA LIFE FUTURA 400 INFANTIL PAR 15,   

  RAPZO DE ENTREGA: DE 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO 

64 ESCOVA CERVICAL DESC. C/100 UND PCT 150,   

  Escova cervical para coleta do material endocervical. Disponível em 100 unidades. Possui versão com ponta protegida, que evita 
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  lesões no colo uterino e aumenta ainda mais a segurança e eficiência da coleta. 

65 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTRAL UN 1,   

  Confeccionado em aço/ferro pintado, adulto, braçadeira/fecho nylon/metal, tipo aneroide. 

66 ESPÁTULA DE AYRES THEOTO C/ 100 UND PCT 200,   

  É um instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). 

  Contém 100 unidades; 

  Material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; 

  Madeira de reflorestamento. 

67 ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P C/ 100 UND PCT 36,   

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e integridade do produto. Disponível nas versões estéril e nos 

  tamanho P. 

68 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G C/ 100 UND PCT 36,   

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e integridade do produto. Disponível nas versões estéril e nos 

  tamanho G. 

69 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M C/ 100 UND PCT 100,   

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e integridade do produto.Disponível nas versões estéril e nos 

  tamanho M. 

70 ESTANTE MULTIUSO 50 TUBOS GLOBAL UND 100,   

  Estantes para Tubos 

  Em polipropileno, com orifícios quadrados e índice alfa-numérico. Podem ser usadas em banho-maria, estufas e freezeres. 

  Autoclaváveis. 

  WE21 - Estantes Multiuso 

  Estante plástica com ventosas que se ajustam a qualquer modelo de tubos de 10-17mm de diâmetro; 

  Permite uso em conjunto com banho maria, freezer e estufa; 

  Sistema com membranas de silicone que permite a inclinação da estante a qualquer ângulo sem que os tubos caiam. 

  Proporciona grande segurança aos usuários no transporte e em caso de movimentos bruscos. 

  Material: Plástico 

  Capacidade: 50 tubos de 10-17mm de diâmetro 

  Poços Ajustáveis 

  Índice Alfa-Numérico 

71 ESTANTE P/ 90 TUBOS DE ENSAIO 12-13MM DIAMETRO UND 20,   

  Estante (Rack) para armazenamento de tubos de ensaio. 

  Moldado em Polipropileno (PP), em formato tipo “Grade”. 

  Capacidade para 90 tubos de ensaio com diâmetro de 12-13 mm; 

  Autoclavável a 121º C, por até 20 minutos. 

  Permite uso em banho-maria, estufas e freezer; 

72 ESTANTE P/ LEITURA DE VHS GLOBAL UND 50,   

  Estante para testes de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea. 
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  Informações Técnicas 

  Para testes de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea, similar ao Método de Westergreen. 

  Compatível com tubos de VHS de 9mm x 120mm. 

73 ESTANTE SEDITAINER UND 100,   

  Estante em acrílico, não descartável, com escala  correlata à metodologia Westergren, próprio para os tubos Seditainer, com 

  mecanismo de ajuste  para nivelamento em zero no menisco da amostra. Base em alumínio anoxidado e capacidade  para 10 tubos. 

  Embalagem: Caixa de isopor, unitário. 

74 ESTUFA DE SECAGEM UN 1,   

  CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERATURA ATÉ 250°C. COM PORTA. 

75 FILME PROTETOR P/ QUEIMADO 1,00X1,00 UNID 20,   

76 FITA ZEBRADA P/ DEMARCAÇÃO 200MTS UN 60,   

77 FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML UNID 50,   

  Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação 

  da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. 

  Composição: 

  Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g 

  Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml 

  Indicação: 

  O Fixador Citológico VAGISPEC é destinado à fixação de esfregaços feitos a partir de material colhido da extocérvice, 

  endocérvice, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras áreas do organismo. 

78 FLUXOMETRO COM REGULADOR (AR COMPRIMIDO) UNID 10,   

79 FLUXOMETRO PARA OXIGENIO COM VALVULA REGULADORA UN 10,   

  Detalhes do produto: 

  Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, 

  pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. 

  Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. 

80 FOCO CIRÚRGICO DE TETO UN 1,   

  Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a 

  seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que 

  permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de 

  sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à 

  mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, 

  sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, 

  facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz 

  branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem 

  eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e 

  temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, 

  medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir 

  sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo 

  membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, 

  substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo 
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  cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma 

  das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo 

  aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. 

81 FR - FATOR REUMATOÍDE 2ML 100 TESTES CX 100,   

  Finalidade 

  Para determinação quantitativa de fatores reumatoides. 

  Metodologia 

  Coagulação. 

82 FUNIL EM POLIPROPILENO AUTOCLAVAVEL DIAMETRO DA BOCA DE 100MM UND 10,   

  Funil em polipropileno autoclavável boca com diâmetro de 100mm (10cm) 

83 GARROTE EM LÁTEX UND 20,   

  Garrote em Látex 

  O Garrote em Látex é um acessório utilizado em procedimentos e aplicações que requeiram o garrotaeamento de braços ou/e pernas. 

  Composição LÁTEX DE COR AMARELA E SUPORTE DE POLISTIRENO. 

84 GAZE EM ROLO (TIPO QUEIJO) STAR 09F PCT 30,   

  A Compressa de Gaze em Rolo apresenta-se em formato de bobina (ou gaze tipo queijo como é conhecida nos ambientes 

  hospitalares) elaborada a partir de tecido de gaze tipo tela 100%  algodão, isento de impurezas, macio, alvejado e tratado 

  especialmente para fins cirúrgicos. 

  Seu tecido é altamente absorvente e suas oito dobras não permite o desfiamento. Utilizada em diversos tipos de curativos, confecção 

  de chumaços de algodão e torundas. 

  Apresentação 

  9 fios/cm² 91 m x 91 cm 

  11 fios/cm² 91 m x 91 cm 

  13 fios/cm² 91 m x 91 cm 

85 GELADEIRA/REFRIGERADOR UND 2,   

  capacidade de 250 a 299 L, 

86 GORRO PROSSIONAL MODELO SAMU UN 60,   

  a.Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo  com peso 258 g/m, composto 67% fibra de algodão e 33% de 

  fibra de poliéster, tipo COMFORT RIP STOP em cores firmes,  resistente ao uso e lavagens; 

  b.Cor azul marinho, cartela de cores da Santista 

  c. De feitio simples e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá á pala e onde estará 

  fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o 

  conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo desponto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem 

  como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acabamento; 

  d.Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; 

  e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 

  20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda 

  externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; 

  f.Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; 

  g.Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com ( 45mmx35mm); 

  h.Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua 
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  curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes 

  posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para 

  adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido 

  com fivelas ou tiras elástica; 

  i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; 

  j. Na parte lateral direita estará bordada á bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); 

  k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de 

  espessura, baixa densidade e cor branca; 

  Fab. HARDEN. 

87 HOMOGEINIOZADOR 28 TUBOS UND 5,   

  Homogeiniozador Hematológico p/ 28 Tubos 

  Os equipamentos são dotados de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire 

  em falso no caso do travamento involuntário do mesmo. 

  Possui chave pausa para que possa ter facilidade em colocar ou retirar tubos de amostras. 

  Homogeneizador horizontal com movimento de 360º em torno do eixo. 

  Tensão alimentação: Bivolt automático 

  Potência: 45W 

  Presilhas: Aço inox polido 

  Frequência: 60 Hz 

  Capacidade: 28 tubos com presilhas ajustáveis para vários diâmetros de tubo. 

  Carcaça: Chapa em aço carbono com pintura eletrostática 

  Controle de velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM 

  Motor: Bosch de 24 volts, com certificado CE. 

  Painel: Policarbonato 

  Presilhas: Em aço inox 304 polido 

  Sistema de segurança: O equipamento é dotado de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com 

  que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do braço. 

  Chave pausa: Dispositivo de parada para colocar ou tirar tubos com simples toque. 

  Condições ambientais: Temperatura ambiente até 40ºC. 

  Umidade de 5 á 90% 

  Dimensões: 500 x 220 x 180 mm (L x A x P) 

  Peso: 4.700 kg 

  Dimensões com embalagem: 580 x 280 x 250 mm (L x A x P) 

  Peso com embalagem: 6.400 kg 

  Nº Registro 80929400001 

88 HOMOGEINIZADOR P/ TUBOS DE SANGUE UND 10,   

  Velocidade ajustável de 5 a 36 rpm. 

  Memorização da última velocidade. 

  Luz indicadora de funcionamento. 

  Alta durabilidade. 

  Gabinete em aço com pintura eletrostática. 
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  Bivolt (110/220 Volts). 

89 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO UN 5,   

  IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA. IMPERMEAVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO 

  PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL. CONTEM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA 

  VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. 

90 IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS UN 1,   

  Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução 

  mínima de 50 mícrons. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 

  35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com 

  impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia 

  em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração 

  automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 14bits; Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos 

  diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). 

91 IMPRESSORA LASER (COMUM) UN 3,   

  Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 

  resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 

  ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e 

  rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 

  reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

92 JALECO DESCARTÁVEL UND 300,   

  cor: Branco 

  peso: 42 gramas de peso, 

  especificações: 80g único quatro Velcro, punhos elásticos 

  Material: alta qualidade não-tecido 

  número de código: Tamanho (comprimento aproximadamente 100 CM, largura cerca de 70 CM) 

  embalagem: cada peça embalada individualmente 50/Caixa 

  vestido descartável Vantagens: respirável, à prova de poeira, pode melhor parar a poeira e microorganismos, por muito tempo 

  vestindo não apertado, nenhuma reação alérgica, descartável, livre de manutenção, conveniente e prático, mais segurança e saúde. 

  vestido descartável Âmbito: cuidados médicos, higiene dos alimentos, eletrônica, clean-quarto, têxtil, visitas à fábrica e outras linhas 

93 KIT ALSO  LATEX 2,5 ML 100 TESTES CX 100,   

  Teste imunológico qualitativo e semiquantitativo para determinação de antiestreptolisina “O” em soro, através da aglutinação de 

  partículas de látex sensibilizadas com Estreptolisina O. Somente para uso diagnóstico in vitro. 

  PRINCÍPIO: Aslo test é constituído por uma suspensão de partículas de poliestireno sensibilizadas com Estreptolisina O. Ao se colocar 

  essas partículas em contato com soro que tenha altos níveis de anticorpos antiestreptolisina O, processa-se a reação antígeno 

  anticorpo, o que é evidenciado pela aglutinação das partículas de látex que formam agregados facilmente visíveis. 

  APRESENTAÇÃO 

  Kit - 100 testes 

  Látex sensibilizado 2,5mL 

  Controle positivo 0,5mL 

  Controle negativo 0,7mL 

  Lâminas para teste (reutilizáveis) 5 unidades 
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  Hastes para homogeneização 

  100 unidades 

94 KIT CANULA DE GUEDEL UNID 10,   

  Kit com os tamanhos 0,1,2,3,4 e 5. 

95 KIT COLORAÇÃO PAPANICOLAU CONJUNTO 3X500ML CX 50,   

  Papanicolau Conjunto 3X500ML Papanicolau Conjunto 3X500 ML. 

  Kit de corantes para citologia esfoliativa (coloração citológica humana). 

96 KIT CONJUNTO COLORAÇÃO DE HEMATOLOGIA - 3 X 500 ML CX 100,   

  Reagentes; 

  Panótico rápido n 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%. 

  Panótico rápido n 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% o 

  Panótico rápido n 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1% 

  FINALIDADE 

  Conjunto para coloração rápida em hematologia. 

  INTRODUÇÃO 

  O Panótico Rápido LB baseia-se no princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. 

97 KIT CONJUNTO COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN - 3 X 500 ML CX 40,   

  Conjunto de soluções utilizadas na técnica de coloração microbiológica de ZIEHL para identificar a bactéria causadora da tuberculose 

  (bacilo de Koch). 

  Esta técnica também é conhecida como BAAR (Bacilo álcool ácido resistente). 

  O Kit é composto pelos corantes Azul de Metileno, Fucsina de Ziehl e o descorante Álcool Ácido. 

  Kit contendo 3 frascos de 500 ml. 

  Validade a partir da fabricação: 24 meses 

98 KIT DE REAGENTES PARA COAGULAÇÃO KIT 50,   

  1.TP 

  Kit para determinação do Tempo de Protrombina (TP), Método de Quick, em um só estágio. 

  Apresentação: 60, 100 e 200 determinações 

  2.2.TTPa 

  Kit para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa). 

  Apresentação: 40, 80 e 200 determinações 

  3.FIBRINOGÊNIO 

  Kit para avaliação da determinação de fibrinogênio no plasma. 

  Apresentação: 40 e 100 determinações 

  4.PLASMA CONTROLE 

  Nível 1: 100 determinações 

  Nível 2: 100 determinações 

  Nível 3: 100 determinações 

99 KIT PARTO UNID 6,   

  01 Maleta 

  01 Lençol descartável 

  01 Lamina de bisturi com cabo 
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  02 Manta termica 

  01 Compressa de gaze algodoada 10x15cm 

  01 Compressa de gaze algodoada 15x30cm 

  02 Par de luva cirúrgica 

  01 Clamp umbilical 

  01 Pulceira de identificação mãe/filho 

  01 Saco de exporgo hospitalar 

  05 Compressas de gazes esteril 7,5x7,5 com 10 und 

  01 Avental manga longa descartavel 

  02 mascaras cirurgica 

  01 Absorvente descartavel 

  01 Fralda descartavel 

100 KIT SOCORRISTA UNID 60,   

  Kit com uma pochete, um par de luvasdescartavei, e uma mascara rcp descartavel. 

101 KIT TESTE RÁPIDO HBSAG CAIXA COM 20 TESTES CX 72,   

  Exames de sangue que detectam a presença dos vírus causadores da hepatite B e C na corrente sanguínea. 

102 KIT TESTE RÁPIDO HCV CAIXA C/ 20 UND CX 72,   

  O Teste HCV é um teste rápido em amostras de sangue total venoso, soro ou plasma. Cada kit contém itens suficientes para realizar 

  20 testes: 

  • 20 Tiras HCV 

  • 1 Manual de Instrução 

  Apresentação: Sachê laminado contendo as tiras de teste 

103 LAMINAS PARA MICROSCOPIA FOSCA 26X76MM CX 50 UND CX 400,   

  Lamina para Microscopia 

  Características Técnicas. 

  Espessura entre 1,0 a 1,2 mm. 

  Intercaladas uma a uma em folha de papel. 

  Seladas a vácuo. 

  Caixa com 50 Unidades. 

  Fosca. 

104 LAMINAS PARA MICROSCOPIA LISA 26X76MM CX 50 UND CX 200,   

  Lamina para Microscopia 

  Características Técnicas. 

  Espessura entre 1,0 a 1,2 mm. 

  Intercaladas uma a uma em folha de papel. 

  Seladas a vácuo. 

  Caixa com 50 Unidades. 

  Lisa. 

105 LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO - ESB - 6V 20W UND 10,   

  LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO (COM PROTEÇÃO UV) - xenophot - 6V 20W. 

106 LAMPARINA Á ÁLCOOL EM ALUMINIO 100 ML UND 10,   



 

 

 

 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

40 

  Lamparina para procedimentos clínicos e laboratoriais. 

  Composição de alumínio e pavio de algodão. 

  Validade indeterminada. 

  Não autoclavável. 

  Pesando 42,5 g (sem embalagem). 

  Dimensões  de 7,7 cm de base e 8 cm da altura. 

  Capacidade de 100 ml. 

107 LANTERNA CLÍNICA METAL CROMADA UN 10,   

  lanterna clínica -  confeccionada em material plástico abs - possui ótimo foco - luz amarela - funciona com  2 pilhas aaa , -medidas 

  aproximadas (axlxp): 12,50 x 1,00 x 1,00cm 

108 LIXEIRA INOX 20 LTS C/ PEDAL E BALDE REMOVÍVEL UND 10,   

  Lixeira em aço inox com pedal. A lixeira possui balde interno removível. É portátil e de fácil manuseio. Para abrir, basta pressionar o 

  pedal na parte inferior da lixeira. Possui acabamento polido e tampa com ressalto estampado (para maior resistência). Possui também 

  balde interno removível, alça para transporte, apoios de borracha na base e ventosa na base para evitar que a lixeira se mova quando 

  o pedal é acionado. A lixeira em aço inox é higiênica, durável e de excelente apresentação. 

109 LIXEIRA INOX C/ PEDAL E BALDE 100LTS UND 10,   

  Lixeira em aço inox com pedal. Para abrir, basta pressionar o pedal na parte inferior da lixeira. Possui acabamento polido e tampa com 

  ressalto estampado (para maior resistência). Possui também balde interno removível, alça para transporte, apoios de borracha na 

  base e ventosa na base para evitar que a lixeira se mova quando o pedal é acionado. A lixeira em aço inox é higiênica, durável e de 

  excelente apresentação. 

110 LIXEIRA INOX C/ PEDAL E BALDE 50 LITROS UND 10,   

  Lixeira em aço inox com pedal. É portátil e de fácil manuseio. Para abrir, basta pressionar o pedal na parte inferior da lixeira. Possui 

  acabamento polido e tampa com ressalto estampado (para maior resistência). Possui também balde interno removível, alça para 

  transporte, apoios de borracha na base e ventosa na base para evitar que a lixeira se mova quando o pedal é acionado. A lixeira em 

  aço inox é higiênica, durável e de excelente apresentação. 

111 LUGOL FORTE - 500 ML VD 10,   

  Solução de iodo/iodeto utilizada em técnica de coloração parasitológica em exames de fezes. 

  Frascos de 500 ou 1000 ml. 

  Validade/; 24 meses 

112 LUVAS DE LATEX TAM. G P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 UND CX 200,   

  Luva de latex para procedimentos com pó 

  Tamanhos Grandes. 

113 LUVAS DE LATEX TAM. M, P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 UND CX 300,   

  Luva de latex para procedimentos com pó 

  Tamanhos Média. 

114 LUVAS DE LATEX TAM. P -  P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX 100 UND CX 200,   

  Luva de latex para procedimentos com pó 

115 MACA TRANSFER DE LONA DE ENROLAR UNID 5,   

116 MACACÃO OPERACIONAL SAMU UN 60,   

  a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo  com peso 258 g/m, composto 67% fibra de 

  algodão e 33% de fibra de poliéster, tipo COMFORT RIP STOP em cores firmes,  resistente ao uso e lavagens; 
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  b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) 

  c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costurado no lado 

  esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; 

  d.Os ombros deveram possuir proteção com espuma 04mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo 

  com referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; 

  e. Na frente deverá ser bordada na cor branca à função de cada servidor( Médico, Enfermeiro, Condutor e TARM-RO) na altura do 

  peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 

  110mm; 

  f.Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 

  50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do 

  macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha 

  do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 

  04mm  matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda 

  circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. 

  g.Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo 

  as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas 

  refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; 

  h.Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho 

  de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; 

  i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com 

  bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste, medindo 30mm de largura por 80mm de comprimento; 

  Abaixo da cava da manda deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga ; logo 

  acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192(medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa 

  reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 

  e uma faixa laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. 

  j. Na manga esquerda deverá ser aplicada à bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo 

  deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade á direita;FAB. HARDEN. 

117 MANEQUIM BASICO P/ TREINAMENTO DE RCP UN 1,   

  Permite massagem cardíaca em adulto e criança através de um seletor manual. Possui cabeça articulada e orifícios na narina para o 

  procedimento de ventilação.  O pulmão só se expandirá se a cabeça estiver corretamente posicionada e um “click” será ouvido quando 

  a massagem estiver sendo realizada na profundidade correta. 

  Manequim de fácil montagem e excelente resultado. 

  Produto está de acordo com os últimos padrões definidos pelo AHA (American Heart association). 

  PERMITE MASSAGEM CARDÍACA 

  ACOMPANHA: 

  Bolsa pulmonar/ Válvula/ Kit de montagem/ Bolsa de transporte 

118 MANTA TERMICA MED. 2,10 X 1,40M (RESGATE SP) UNID 30,   

119 MÁSCARA N95 UND 500,   

  Não Estéril; 

  Fabricada em Nãotecido; 

  Possui 6 camadas; 
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  Disponível na cor Azul; 

  Atóxica e Apirogênica; 

  Aprovada pelo Ministério do Trabalho; 

  Descartável e de uso único. 

120 MASCARA POKET COM ENTRADA 02 UNID 30,   

121 MESA PARA COMPUTADOR UN 2,   

  material de confecção em madeira/ mdp/ mdf/ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, suporte para cpu, suporte para teclado, suporte 

  para impressora 

122 MESA PARA IMPRESSORA UN 5,   

  estrutura aço / ferro pintado 

  dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm 

  tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar 

123 MICROPIPETA MONOCANAL UNID 4,   

  Micropipeta com visor digital, ejetor automatico e volume fixo. 

124 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO 100UL UND 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 100 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 

  Com ejetor automático de ponteiras. 

125 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO 20UL UND 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 20 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 

  Com ejetor automático de ponteiras. 

126 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO 25UL UND 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 25 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 

  Com ejetor automático de ponteiras. 

127 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO 50UL UND 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 50 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 
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  Com ejetor automático de ponteiras 

128 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO 5UL PCT 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 5 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 

  Com ejetor automático de ponteiras. 

129 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO10UL UND 10,   

  Micropipeta Mecânica Monocanal, parcialmente autoclavável, destinada a usos em pipetagens que exijam alta reprodutibilidade como 

  em soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros etc. 

  VOLUME: 10 ul. 

  PRECISÃO: +/- 99.8%. 

  Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem reversa; 

  Com ejetor automático de ponteiras 

130 MICROSCÓPIO LABORATORIAL UNID 1,   

  Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. pode ser usado em Patologia Clinica ou para trabalhos de 

  pesquisa. Ttubo de observação com no minimo 160mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30º 

  com ajuste de distancia interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta ogjetiva para quatro objetivas: Objetivas 

  Plana cromaticas de contraste de Fase 10x ph retratil e 100x e Imersão, todas tipo O.G: 01 por de oculares de 10x plana de 

  campoamplo com 18mm de diâmetro, permitindo aumentos configuraveis entre 100x e 1000x (Desejavel possuir configurações 

  opcional ate 1600x com oculares de 16x); Platina mecanica com superficie de 140 x 140mm, area de trabalho com 50x76mm, divisão 

  de 0,1mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajustes coaxial de focalizaçãomicrometrixa e 

  maxrometrica, com Knob Independente, com controle de presão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de seguraça para limitar a 

  altura e assim evitar dano da lâmina e o objetiva, a distancia de ajuste vertical do foco deve ter no minimo 22mm, com divisão minima 

  do ajuste fino de 0,02mm; Acompanhar um filtro verde de interferencia; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de 

  contraste de fase; Iluminador Koehler eletrico com coletor esferico, lâminas de halogênio de 6v/20w, com ajuste de intensidade de luz; 

  Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra;Acompanha Manual de Instrução e capa para cobrir o 

  microscopio ; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

131 MICROSCOPIOS 110/ 220 BI VOLTS UND 5,   

  Tubo Binocular- Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X 

  Lâmpada de halogênio 

  Sistema ótica infinita (cfi 60), distância parafocal de 60mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. 

  Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua 

  imunidade a vibrações e trepidação. 

  Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); 

  Lâmpada de halogênio de 6V/20W ou 6V/30W 

  Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. 

  Dispositivo de trava anti quebra lâminas; 

  Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás) 

  Tubo binocular 
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  Faixa de aumentos de 40 a 1500X 

  Tubo binocular inclinado 45° 

  Oculares de 10 e 15X 

  Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X 

  Dimensões da platina 216 x 150 mm 

  Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul 

  Iluminação 6V/20W 

  Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epi-fluorescência, etc 

  Peso: 12 Kg 

132 MICROTUBO DE CENTRIFUGAÇÃO TIPO EPPENDORF COM 1.000 UND PCT 10,   

  Microtubo de Centrifugação Tipo Eppendorf. 

  Caracteristicas Técnicas. 

  Confeccionado em polipropileno. 

  Graduado com tampa de pressão lisa para identificação da amostra. 

  Tamanho 1,5 ml. 

133 MOCHO BANCO GIRATÓRIO C/ ASSENTO ESTOFADO UND 10,   

  Armação em tubo de aço carbono redondo. 

  Assento estofado em courvin. 

  Assento com 350mm de diâmetro. 

  Arco para apoio dos pés. 

  Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado 

  04 pés com ponteiras plásticas (Rodízios opcional) 

  Capacidade aproximada: Até 110Kg 

  DIMENSÃO APROXIMADA: 350 MM - ALTURA MÁXIMA: 700 MM 

134 MOCHO ERGONÔMICO VERTICO UND 10,   

  Aro-apoio cromado. giratório baixo. assento redondo. ajuste lombar. base preta. rodízios. revestimento sintético. 

  Características técnicas: 

  Tamanho Assento: 35 diâmetro x 8 (espessura) cm 

  Tamanho encosto: 42 x 8 x 4 (espessura) cm 

  Altura do assento - Mínima: 44 cm / Máxima 54 cm: (alturas menores ou maiores sob consulta) 

  Revestimento sintético. 

  Rodízios em nylon com banda de poliuretano (PU - espécie de borracha) 

  Ângulo de inclinação do encosto - Mínima: 8° / Máxima: 25°. 

  Dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro 

  Cor estrutura/acabamento: preta/cromada; 

  Cor base: preta 

135 MONITOR MULTIPARÂMETROS UN 1,   

  Tamanho da tela de 10 a 12. Possui: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), 

  RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, TIPO DE MONITOR LCD. Não possui: CAPNOGRAFIA (ETCO2), PRESSÃO INVASIVA (PI), 

  DÉBITO CARDÍACO. 

136 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) UNID 2,   
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  Especicações minimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; No-Break com potencia nominal de 1,2kva; potencia real 

  minima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (Em corrente alternada) com comutação automatica; tenção de saida 110/115 ou 

  220 volts (A ser definida pelo solicitante); alarmes audivisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga minimo 15 minutos 

  considerando consumo de 240 wats; possuir no minimo 06 tomadas de saida padrão brasileio; o produto devera ser novo, sem uso, 

  reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

137 OLEO DE IMERSÃO 100ML FRSC 10,   

  Óleo de Imersão 100ML 

  Frasco com 100 ml 

  Óleo para microscopia ótica em objetiva de imersão (100x). 

138 OXIMETRO DE PULSO MD300C2 (ADULTO E INFANTIL) UN 10,   

  CARACTÉRISTICAS: 

  - Visor de LED COLORIDO 

  - Exibe curva plestimográfica‚ valores numéricos da SpO2 e Freqüência de Pulso 

  - Confec. em material resistente, compacto e leve, com peso de 35 gramas (sem baterias). 

  - Tela LED vermelho de ótima visualização em todos os ângulos,baixo consumo de energia; 

  - Indicador de nível de bateria; 

  - Curva gráfica de sinal; 

  - Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; 

  - Autonomia de até 30 horas de uso contínuo com carga máxima da bateria (bateria recarregáveis são opcionais); 

  Alimentação: 

  - Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas ou baterias recarregáveis (opcional) Autonomia 30 horas de funcionamento normal (até 40 horas 

  dependendo do uso). 

  Acessórios que acompanham o produto: 

  2 pilhas alcalinas AAA/  1 colar de transporte/ 1 Capa de Silicone/ 1 Capa para Transporte/ 1 manual 

  Tipo de tela: Tela OLED 

  Sp02 variação de tela: 0-99% 

  Sp02 Faixa Medição: 70-99% 

  SPO2 Ocorrência: 70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido 

  FC variação de tela: 0-254 bpm 

  FC Faixa Medição: 30-235 bpm 

  FC Ocorrência 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2% 

  Energia necessária: 2 Baterias Alcalinas AAA 1.5V 

  Consumo de energia: menos que 30mA 

  Dimensões (mm) Comprimento: 6cm / Largura: 4cm / Altura: 3cm 

  Peso 50g (incluindo as duas baterias AAA) 

  Garantia do Fornecedor: 01 Ano 

  Acompanha 

  - Manual do usuário; 

  - Cordão do pescoço; 

  - Bolsa 

  - Pilhas não inclusas. 



 

 

 

 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

46 

139 PALITO VARETA DE BAMBU P/ ESPETINHO DE 30CM PCT C/ 500UND PCT 100,   

  Varetas de Bambú - Mais resistentes que madeira, mais higiênica e melhor para o meio ambiente 

  Com pontas - Mais praticidade para seu negócio 

  Embalagem com 500 unidades 

  Embalagens resistentes e transparentes - Maior higiene e vizualização do produto 

  Multiplos usos - Pode ser usada para fazer espetinhos, churrasquinhos, algodão doce, bandeirinhas, crepe no palito, pipas / papagaios, 

  preparação de fezes e escarro  no laboratório etc 

  Dimensões da Vareta - 30cm (altura) e 0,3cm (largura) 

140 PAPEL DE FILTRO PCT 100,   

  O papel de filtro é um tipo de papel utilizado como meio filtrante quer em filtrações simples, quer em filtrações a pressão reduzida. 

  Trata-se de um tipo de papel com elevado grau de celulose e, em alguns casos, algodão. Os papéis de filtro distinguem-se uns dos 

  outros pela dimensão dos seus poros. Como é óbvio, quanto maior a dimensão das porosidades do papel, menos eficiente será o 

  filtro. No entanto, é necessário ponderar a relação entre a eficiência da filtração e o tempo em que ela decorrerá. Quanto maiores 

  forem os poros menor o tempo que demora a filtração. 

  A dimensão dos poros de qualquer papel de filtro situa-se geralmente na ordem da milésima parte do milímetro – o micrómetro (µm), 

  10-6 m.[1] Cada experimentalista deverá decidir que papel de filtro deve utilizar, de acordo com as dimensões das partículas dos 

  precipitados que ele terá que filtrar. 

  O papel de filtro utilizado em funis de Büchner, para filtrações por pressão reduzida, consiste simplesmente num pedaço de papel com 

  forma circular. Quando se utilizam funis cónicos (filtração simples), o papel tem de ser dobrado adequadamente para poder conter a 

  mistura em filtração. A figura 2 mostra o modo de realizar a dobragem. Numa filtração com filtro de pregas (que serve para aumentar 

  a superfície de contacto da mistura com o papel de filtro). 

141 PCR LATEX ( KIT COMPLETO ) 50/100 TESTES CX 500,   

  Método de Aglutinação de Partículas de Látex. 

  Princípio do Teste: 

  Partículas de Látex acopladas anticorpos específicos a Proteína C Reativa "aglutinação " detecção visual. 

  Características: 

  Reagente líquido e estável Pronto para Uso. 

  Método de Aglutinação de Partículas de Látex. 

  Tipos de amostra: soro 

  Número de testes: 50 testes / 40 microlitros de amostra / 40 microlitros de reagente 

  100 testes / 20 microlitros de amostra / 20 microlitros de reagente 

  Tempo de reação: 2 minutos 

  Embalagem Normal 

  REAGENTES - Apresentação 

  Reagente No 1 ? Látex PCR  1 x 2 mL 

  ARMAZENAR DE 2 a 8 °C ? ABRIGAR DA LUZ ? NÃO CONGELAR 

  Embalagem Especial 

  REAGENTES - Apresentação 

  Reagente No 1 ? Látex PCR 1 x 2 mL 

  Reagente No 2 ? Controle Positivo  1 x 1 mL 

  Reagente No 3 ? Controle Negativo 1 x 1 mL 
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  ARMAZENAR DE 2 a 8 °C !ABRIGAR DA LUZ ! NÃO CONGELAR 

142 PIPETA SOROLOGICA GRADUADA PLÁSTICA DESCARTAVEL 1 ML UND 4.000,   

  Material: Poliestireno 

  Tratamento: Estéril/Radiação gama 

  Embalagem: Individual em papel de grau cirúrgico 

  Segurança: Filtro na porção superior, evitando contaminações. 

  Tamanhos: A sua escolha. 

  Mais Informações 

  Pipetas sorológicas descartáveis, confeccionadas em poliestireno e com codificação por cor. Esterilizadas por radiação gama e 

  embaladas individualmente em papel de grau cirúrgico. Possuem um filtro na parte superior para evitar possíveis contaminações dos 

  reagentes manipulados. 

143 PIPETA VHS – VIDRO UND 10,   

  Informações Técnicas 

  Desenvolvida especialmente para teste de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea (VHS). 

  Método de Westergreen. 

  Deve ser preenchida até a marca zero e mantida na posição vertical de 1 a 2 horas. 

  Graduada. 

  Dimensões: 200 mm de comprimento x 2,5 mm de diâmetro interno. 

  Apresentação: pacote com 10 unidades ou 20 unidades. 

144 PIPETADOR AUTOMÁTICO UNID 2,   

  Com filtro hidrofóbico, tipo bateria AID 

145 PIPETADOR DE SEGURANÇA TIPO PÊRA COM 3 VIAS UND 100,   

  Pipetador de Borracha Tipo Pêra com 3 Vias. 

  Características Técnicas. 

  Confeccionada em PVC na cor verde. 

  Com esferas de Polipropileno. 

  Acoplável em pipetas de diversos tamanhos 

  Fabricadas em Plastico. 

146 PLACA DE KLINE VIDRO 6X8CM UND 10,   

  Placa de Kline de Vidro. 

  Com 12 escavações. 

  Tamanho 6x8cm. 

147 POLTRONA HOSPITALAR UNID 5,   

  confecção  armação baixa aço /ferro pintado, assento /encosto, estofado courvin, descanso para os pes integrado, capacidade ate 120 

  kg, reclinação acionamento manual. 

148 PONTEIRA 0,1-10µL SEM FILTRO TRANSP. OU AMARELA EM PACT COM 1000 UND PCT 10,   

  Ponteiras para manipulação de líquidos compatíveis com as principais marcas de micropipetas existentes no mercado. 

  Características: 

  Fabricadas em polipropileno (PP) virgem; 

  Livre de DNA, DNase, RNase e endotoxinas e pirogênio; 

  Capacidade: 0,1-10µL; 
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  Comprimento: 31,24mm 

  Autoclavável (121°C, 15psi, 15min); 

  Apresentação: Pacote com 1000 unidades. 

149 PONTEIRA 100 A 1000UL AZUL COM 1000 UND PCT 10,   

  Ponteiras para manipulação de líquidos compatíveis com as principais marcas de micropipetas existentes no mercado. 

  Características: 

  Fabricadas em polipropileno (PP) virgem; 

  Livre de DNA, DNase, RNase, endotoxinas e pirogênio; 

  Capacidade: 100-1000µL; 

  Autoclavável (121°C, 15psi, 15min); 

  Azul. 

  Comprimento: 83,94mm 

  Pacote com 1000 unidades. 

150 POTE REDONDO DE PLÁSTICO 15 LTS 33,8X27,8CM UND 20,   

  POTE REDONDO DE PLÁSTICO (PARA USO EM LABORATÓRIO) Medidas: 33,8 cm (D) x 27,8 cm (A) Ext. 

  Volume: 15 L. 

151 POTE REDONDO DE PLÁSTICO C/ TAMPA 4,0 LITROS 21,0X16,5CM UND 10,   

  POTE REDONDO DE PLÁSTICO C/ TAMPA (PARA USO EM LABORATÓRIO) Medidas: 21,0 cm (D) x 16,5 cm (A) Ext. 

  Volume: 4,0 L. 

152 POTE REDONDO DE PLÁSTICO C/ TAMPA 5,5 LITROS 27,3X14,8 UND 10,   

  POTE REDONDO DE PLÁSTICO C/ TAMPA (PARA USO EM LABORATÓRIO) Medidas: 27,3 cm (D) x 14,8 cm (A) Ext. 

  Volume: 5,5 L. 

153 PRANCHA CURTA POLIETILENO INFANTIL COM CINTO UND 3,   

154 PRANCHA LONGA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO UN 5,   

  - PrancPrancha de imobilização confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; 

  - Projetada para transporte manual de vítimas de acidentes; 

  - Possibilita o resgate na água e em alturas; 

  - Dimensionada para suportar até 180 kg; 

  - Rígida, leve e confortável; 

  - Translúcida, para uso em Raio-X e Ressonância Magnética; 

  - Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima 

155 RACK PARA MICROPIPETAS MONOCANAL UND 10,   

  Suporte (Rack) inclinado para acomodar até 6 micropipetas monocanal de diversas marcas existentes no mercado. 

  Fabricado em plástico ABS resistente. 

  Para uso em laboratórios em geral, organizando a bancada, evitando danos e aumentando a vida útil das micropipetas. 

  Apresentação: unitário. 

156 RELÓGIO DESPERTADOR 60 MINUTOS UND 10,   

  O Timer Despertador 60 minutos Kasvi é um equipamento analógico, fabricado em plástico resistente. Ideal para marcar o tempo de 

  protocolos laboratoriais. 

  Características: 

  Marca de 0 a 60 minutos; 
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  Alarme sonoro dispara quando acaba o tempo programado. 

157 SACO COLETOR OU COLETOR INFANTIL UND 1.000,   

  Sua apresentação no mercado oferece os modelos: Feminino, Masculino e Unissex. Os coletores infantis são estéreis, e embalados 

  individualmente. A selagem das bordas do coletor infantil é altamente resistente. O coletor infantil é confeccionado em polietileno de 

  baixa densidade, é atóxico e transparente, permitindo a visualização do volume por sua graduação impressa na lateral, bem como o 

  campo de identificação do paciente no coletor. A capacidade do coletor infantil é para 100 mL e sua dimensão é de 18 x 7 cm. A 

  fixação do coletor infantil é muito boa, conta com uma fita dupla face, é hipoalérgica e resistente ao desprendimento do conjunto ao 

  contato com a pele. 

158 SERINGA 3 ML COM AGULHA 25X7 BICO SLIP - CAIXA COM 100 UNIDADES UND 10.000,   

  Seringa Bico Slip 3 ml com Agulha – Caixa 100 Unidades 

  A Centercor Hospitalar trabalha com às melhores marcas do mercado, trazendo confiança e segurança para nossos clientes. 

  A Seringa Bico Slip 3 ml com Agulha é utilizada em procedimentos médicos para inserir substâncias líquidas no corpo do paciente, 

  retirar sangue ou realizar punções aspirativas. 

  A Seringa Bico Slip 3 ml com Agulha apresenta cilindro transparente que permite a visualização do líquido aspirado, com escala nítida 

  de medidas – traços e números de inscrição claros e legíveis. Possui anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade, 

  garantindo conexões seguras, sem vazamentos e entrada de ar. 

  A Seringa Bico Slip 3 ml com Agulha vêm embaladas individualmente e são esterilizadas por óxido de etileno, submetidas a todos os 

  ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR. É compatível com qualquer agulha. O produto deve ser 

  descartado após o uso. 

  Informações Adicionais 

  3 ml 

  Agulha 25 x 7 mm 

  Bico Slip 

  Caixa 100 Unidades 

  Êmbolo em polipropileno de grau médico; 

  Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); 

  Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; 

  Conector tipo Luer Slip (central e lateral); 

  Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; 

  Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e 

  fluidos corpóreos; 

  Cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática; 

  Tampa protetora da cânula em polipropileno. 

160 SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA 25 X 7 UND 30.000,   

  Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluido aspirado apresenta anel de retenção que impede o 

  Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. 

  Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante 

  armazenamento e até o momento do uso. 

  Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e 

  Farmacopéia. - 

  Esterilização - válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. 
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161 SORO ANTI-A 10 ML) VD 25,   

  Soro para classificação do tipo sanguíneo A no sistema ABO.Metodologia 

  Aglutinação. 

  Apresentação 

  Soro para classificação do tipo sanguíneo B no sistema ABO. 

  Metodologia 

  Aglutinação. 

  Apresentação 

  1 x 10 ml 

  Soro para controle da reação direta do sistema RH. 

  Metodologia 

  Aglutinação. 

  Apresentação 

  1 x 10 ml 

164 SUPORTE DE WESTERGREEN PARA 10 PIPETAS UND 20,   

  Construído em chapa de aço haste em ferro. 

  Base em chapa de aço com cone de borrachas para proteger o bico da pipeta. 

  10 parafusos para prender as pipetas. 

  Dimensões: Altura 300 mm X Largura 325 mm. 

165 TABUA DE POLIETILENO 60X60 UNID 5,   

  60X60 Massagem Cardiaca. 

  Confeccionada em EVA (4mm) 

  Colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate. 

  Pode ser usada com fita crepe, bandagem de gaze, para a imobilização completa. 

  É usada  para imobilização provisoria no resgate e transporte de acidentados. 

  Não requer agua quete ao vapor para sua aplicação. 

  Pode ser lavada e reutilizada. 

167 TELELISOR UN 1,   

  TIPO LED, TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50", PORTA USB, ENTRADA HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL. 

168 TESOURA DE RESGATE UNID 6,   

  Apresentação: frasco com 100 tiras. 

171 TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO BRANCA - PACOTE COM 100 UND PCT 40,   

  Tecido de alta permeabilidade, que proporciona equilíbrio térmico, assegurando conforto e proteção durante o uso da touca. 

  Média elasticidade, fácil ajuste. 

  Fabricado por meio da técnica de solda uftra-sônica 

  Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça. 

  Unissex. 

  Disponível na cor branca. 

  Validade por 05 anos da data de fabricação. 

172 TUBO COLETA Á VACUO P/ BIOQUIMICA C/ GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA 4,5 ML UND 40.000,   

  Tubos Microtainer com Gel Separador e ativador de coágulo, em polipropileno na cor âmbar, não estéril, para microcoleta de sangue 
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  capilar, linhas demarcadas com capacidade até 600 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica 

  protetora tipo “Microgard” cor amarelo. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 50 unidades cada, contendo número de lote 

  e prazo de validade 

173 TUBO COLETA Á VACUO PARA BIOQUIMICA TAMPA VERMELHA 4,5 ML UND 10.000,   

  Tubo Coleta de Sangue para Vácuo Vermelho  (Ativador de coágulo) PLASTICO c/100 

  Tubo siliconizado, destinado para análises que utilizem soro; 

  Estéril, a vácuo com ativador de coágulo; 

  Volume de aspiração: 4, 5ml, dimensão  13x100 mm; 

  Provido de tampa de borracha e capa protetora; 

  Rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização; 

  Material : plástico 

174 TUBO COLETA Á VACUO PARA GLICOSE COM  FLUORETO UND 1.000,   

  Tubo Microtainer com Fluoreto/EDTA, em  prolipropileno, não estéril para  microcoleta de sangue capilar para Glicemia, linhas 

  demarcadas com Capacidade para 400 a 600 microlitros de sangue 

  Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora tipo “Microgard” cor cinza. 

  Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap”  com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. 

175 TUBO COLETA Á VACUO PARA HEMOGRAMA COM  EDTA K  4,5 ML UND 40.000,   

  Tubo Microtainer com EDTA K 2 , em prolipropileno, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de 

  Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcada s com capacidade para 250 a 500  microlitros de sangue. 

  Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora tipo “Microgard” cor lilás. Apresentação: sacos plástico s tipo “Zip”Zap” 

  com 50 unidades cada,  contendo número de lote e prazo de validade. 

176 TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 - PLÁSTICO 15 ML UND 400,   

  Tubo cônico para urina Tipo I, plástico, com 15 mL de aspiração e preservativo especial (Clorexidina, Etilparaben e Propionato de 

  Sódio) que proporciona a manutenção das substâncias químicas da urina, por até 72 horas em temperatura ambiente, o tubo mede 

  16x100 mm, possui tampa convencional na cor vermelha e amarela. 

  Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados contendo: nº do lote, prazo de validade, nº de catálogo. Embalagem: bandeja em 

  isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. 

177 TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO CAPACIDADE 5ML CX 500 UND CX 1.000,   

  Tubo de Ensaio em Poliestireno (PS) Capacidade 5ml. 

  Características Técnicas. 

  Produzido em poliestireno cristal (PS). 

  Fundo redondo. 

  Dimensões 12x75mm. 

  Apresentação pacote com 500 unidades.. 

178 TUBO SEDITAINER - CITRATO 0,105M 1,8 ML UND 4.000,   

  Tubo para coleta de sangue a vácuo especial para equipamento automatizado tipo “SEDISystem” para o teste de VHS (Método 

  Westergren ), em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 8x100mm, aspiração de 1,8mL, com Citrato de Sódio, conteúdo líquido 

  por tubo: 0,452 de solução citrato tamponado 0,105 M ( 3,2%). Mantém a estabilidade da amostra até 6 horas após a coleta, sem 

  refrigeração. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, cor preto. Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados 

  contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. 

  Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico contendo 100 unidades cada. 
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179 TUBO SEDITAINER  PARA VHS - CITRATO 0,105M 5,2 ML UND 4.000,   

  Tubo para coleta de sangue a vácuo especial para o teste de VHS ( Método Westergreen) , em vidro transparente,incolor, estéril, 

  medindo 10,25 x 103 mm, aspiração de 5,2mL , com Citrato de Sódio, conteúdo líquido por tubo : 1,2mL de solução citrato 

  tamponado 0,105 M ( 3,2%), diluição 1:4 . Tubo não siliconizado, com tampa plástica protetora Tipo Hemogard, cor  preto. Esterilizado 

  a Radiação gama. Tubos Etiqueta dos contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: 

  Suporte em isopor, revestido em plástico contendo 100 unidades cada. 

180 TUBO VÁCUO COLETA SANGUE AZUL CLARO CITRATO DE SÓDIO 4, 5 ML CX 100 UND CX 100,   

  Tubo Vácuo coleta sangue Azul Claro Citrato de Sódio 4,5ml 369714 c/ 100 Unds 

  Os tubos para coleta de sangue a vacuo  de Citrato de Sódio Tamponado 0,109 mol e 0,105 mol (3,2%), na proporção de nove partes 

  de sangue para uma parte de solução de Citrato, conforme recomendado pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), são 

  utilizados para prova de coagulação. 

  As diferentes concentrações de Citrato de Sódio podem ter efeitos significativos nas análises de TP e TTPa, especialmente em 

  pacientes sob terapia de anticoagulantes e quando reagentes mais sensíveis são utilizados. Por isso, é muito importante que o seu 

  laboratório determine os valores de referência para TP e TTPa baseado em uma das concentrações de Citrato, e que use esta 

  mesma concentração para todas as amostras a serem analisadas. 

  Descrição             Tamanho  Volume        Tipo 

  Citrato de Sódio     13 x 75        4,5ml       vidro 

  Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL. 

  Tempo de Coagulação 

  Tempo de Protrombina 

  Tempo de Tromboplastina 

  Tempo de Trombina 

  Fibrinogênio 

  Produtos de degradação da fibrina 

  Teste de Dímero D e outros fatores de coagulação 

181 UMIFICADOR COM EXTENSÃO E MASCARA UNID 10,   

182 VDRL 300 TESTES VD 70,   

  Finalidade 

  Prova de VDRL modificada de detecção de Sífilis, doença venérea causada pelo Treponema pallidum. 

  Metodologia 

  Coagulação. 

183 VENOSCÓPIO  BABY INFANTIL UND 10,   

  Localizador de veias para crianças de até 7 anos de idade. 

  Visualização da rede venosa de forma rápida e precisa por transiluminação direta e oposta. 

  Elimina tentativas de punções mal-sucedidas. 

  Hastes rotativas em 90o, que possibilitam seu uso em qualquer superfície do corpo. 

  Baterias recarregáveis de 1,2 Volts e 1 base de recarga. 

  Voltagem: Bivolt. 

  Garantia de 1 ano – assistência permanente do fabricante 

184 XILOL 1000ML FRSC 10,   

  Teor MIN 98,5% / Faixa de DestilaCAo 130 – 155ºC / ResIduo apOs evaporaCAo Max. 0,002 % / Comp. Sulfurados (como S) Max. 
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  0,003 % / Substancias que escurecem pelo H2SO4 Passa teste / Cor (Pt/Co) 20 / Agua (H2O) Max. 0,0500 % 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ, inscrita no CNPJ 

sob o nº 04.144.168/0001-21, com sede administrativa na rua Walterloo Prudente, 

253, Jardim Umuarama, Redenção /PA, a seguir denominada PREFEITURA, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ________________________, 

brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº __________ e RG nº. _____ - SSP/___, 

residente e domiciliado no Município de Redenção/PA e  a empresa ____________, 

situada à Rua ______________, Bairro ____________, (cidade/UF), inscrita 

no CNPJ sob o nº _________, doravante denominada CONTRATADA, têm 

entre si, justa e acertada a presente, Contratação de Fornecimento, por prazo 

determinado, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com 

fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público, 

mediante as cláusulas. 
 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 
1.1. A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse 
público vinculada ainda no Processo Licitatório nº 044/2018, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, tipo menor preço por Item, homologada no 
dia ________, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem 
como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. 
 

2 - DO OBJETO 

2.1. O presente CONTRATO, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INSUMOS EM 

ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE 

ARAÚJO E SAMU, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

nºs .........................................., conforme quantitativo e descrição abaixo: 

 

 
3 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNIT. TOTAL MARCA 
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3.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de 
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

3.2. Feita à solicitação pelo Setor de Compras, a CONTRATADA, terá o 
prazo de 08 (oito) dias corridos para sua entrega no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

3.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após. 

3.4. As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas 

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados 

dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição dentro de no 

máximo 05 (cinco) dias corridos, depois do comunicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, de qualquer produto fora das especificações, 

deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos 

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da 

abertura da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou 

superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 
 
3.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de, no 

mínimo, 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega, deverá 

estar especificada na embalagem, a data de fabricação e o prazo de 

validade dos produtos. 

4 – DO PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta 
licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito 
em conta corrente, contados do seu recebimento, após a apresentação 
da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 
com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n.° 8.666/93 e alterações. 

4.2. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Pregão 
Presencial 037/2018; bem como, nº da Conta Corrente e Agencia 
bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta 
de informações. 

4.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as medidas 

necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 
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4.4. A Prefeitura Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia 

e formalmente, a nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado 

diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

4.5. A Prefeitura Municipal efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA. 

4.6. Estima-se em R$ xxxxx (xxxxxxxxxx) o valor do presente CONTRATO 

tomando como base os preços licitados. 
 
5 - DO REAJUSTE. 
 
5.1. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a 
data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 
prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a 
contratada solicitar, através de requerimento formal, o pedido de 
recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com 
cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a 
municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada. 

5.2. O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da 
responsabilidade contratual de entrega nos prazos estipulados no neste 
contrato sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento 
com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a 
rescisão contratual. 
 

6 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 
 
6.1. O presente CONTRATO, terá o prazo de duração de 12 (doze) Meses, 
iniciando se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo. 

7 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

7.1. Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só 
poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, atendendo 
ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente 

CONTRATO são oriundos da dotação orçamentária prevista no Orçamento Municipal 
vigente, conforme descrito abaixo: 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 – Seguridade Social 

10.301.0200.2053.000= Atenção Básica de Saúde; 
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10.3021.0210.2059.000 = Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 

10.302.0210.1089.000= Implantação de Unidades de Serviços de Atendimento Médico de 

Emergência Móvel-SAMU; 

4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente. 

0.1.29/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001= Recursos do SUS; 

9 - DA RESCISÃO 

9.1. O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 

o primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a 

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos 

artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

9.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

10 - DA CLÁUSULA PENAL 

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de 

multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 

deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II- multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, III- suspensão temporária de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 

02 (dois) anos, e IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, 

em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 
 

11- DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial n.º. 

037/2018, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda 

que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1. A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que 

solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os 

Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos 

Sociais, gerados em função da execução do objeto do presente 

CONTRATO. 

12.2. A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, 

firma termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos 

produtos e qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 
 

12.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 

supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

 

13 – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 O CONTRATANTE fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através de 

equipe técnica ou pessoa por ela indicada, a quem competirá atestar os serviços 

executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes forem 

realizados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas. 

14 - DO FORO 

14.1. Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica 

eleito o FORO da Comarca de Redenção – PA., para dirimir quaisquer dúvidas 

ou questões decorrentes deste CONTRATO, cabendo à parte vencida em 

demanda judicial pagar os honorários de advogado da parte vencedora, 

na base de 20% (vinte pôr cento) sobre o valor da ação, além das custas 

processuais, emolumentos e demais combinações. 

E, por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo 

com o disposto neste instrumento, assinam-no na presença das duas 

testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
 

Prefeitura Municipal de Redenção – PA, _____ de ______ de 2018. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA         EMPRESA CONTRATADA. 

CONTRATANTE.                 CONTRATADO. 

Testemunhas: 

 

_____________________________         ____________________________________ 

CPF/MF                          CPF/MF. 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, sediada 

_____(endereço completo)_____________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, 

artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos 

da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 037/2018. 
 
 

local e data. 
 
 
 

___________________________________________ 

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99. 

 
 

 
 

........................................ (nome da empresa licitante), inscrito no CNPJ 

nº............................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)................................ portador(a) da Cédula de Identidade nº........................... 

e do CPF nº......................................., declara, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em Trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo 
na condição de menor aprendiz. 
 

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 
 

________________________________ 

(local e data) 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Nome e número da Carteira de Identidade ou documento legalmente 

aceito do responsável pela empresa. 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

_____________________________________________________________, portador(a)  

do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o 

nº _____________________, como representante da empresa _____________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação 
acima referenciada, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA, 
na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nosso nome, bem como formular proposta comercial, 
efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, 
requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
 

Local e Data 

 
 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome legível: _______________________________________________________ 

Qualificação: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Atenção: Reconhecer firma. 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO. 
 

À Prefeitura Municipal de Redenção- PA. 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 – Comissão de Licitações – Carta - 
Proposta de Fornecimento. Apresentamos nossa proposta para 
fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 
que rege a presente licitação. 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do Pregão. 
 

2.3. O Prazo de Entrega é de 08 (dias) dias corridos, a partir da emissão da 

nota de empenho. 
 

 
 
 
 
 
 

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao 

pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, 

taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de serviços. 

LOCAL E DATA 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA). 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
QTD 

 
MARCA 

Valor 
Unitário - 

R$ 

Valor 

Total - R$ 

1       
2       
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