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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 
 

O PREFEITO, do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
Menor Preço por lote, contratação de empresa especializada para serviços de 
plantão de enfermagem com dois profissionais sobre aviso, 01 técnico de 
enfermagem e 01 enfermeiro, material, equipamentos e veiculo para 
deslocamento nos atendimentos domiciliar, prestar serviço diante de 
chamado, urgência e emergência até hospital de referência  e transporte inter 
- hospitalar, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde ou pelo hospital de 
referência, para o acompanhamento de pacientes para realizar exames ou 
cirurgias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Anexo I do edital. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o 
Decreto federal 10.024, de 20 de setembro de 2019  e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas  do dia 27/01/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 27/01/2022 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - 
licitações” 
 
OBJETO - PREGÃO ELETRONICO contratação de empresa especializada para serviços de plantão de 
enfermagem com dois profissionais sobre aviso, 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro, material, 
equipamentos e veiculo para deslocamento nos atendimentos domiciliar, prestar serviço diante de 
chamado, urgência e emergência até hospital de referência  e transporte inter - hospitalar, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde ou pelo hospital de referência, para o acompanhamento de pacientes para 
realizar exames ou cirurgias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do 
edital. 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO 01 Termo de referencia 

ANEXO 02 Minuta do contrato 

ANEXO 03 Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa empregadora 

ANEXO 07 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante Legal 

ANEXO 09 Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 

 

DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa especializada para serviços de plantão de enfermagem com dois profissionais sobre 

aviso, 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro, material, equipamentos e veiculo para 

http://www.bll.org.br/
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deslocamento nos atendimentos domiciliar, prestar serviço diante de chamado, urgência e emergência 

até hospital de referência  e transporte inter - hospitalar, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde 

ou pelo hospital de referência, para o acompanhamento de pacientes para realizar exames ou 

cirurgias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do edital. 

2 DO CREDENCIAMENTO/CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
3.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas.  
3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil(ANEXO 08) 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 08) 
e  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção 
de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações 
do Brasil, anexo 04 
3.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o 
seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 
 
3.8 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes condições: 
3.8.1 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, imposta pela 
Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da Administração Pública, motivada 
pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no art. 87, III da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
nas hipóteses do art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
3.8.2  Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou 
participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos envolvidos 
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no processo em análise. Considera-se participação indireta e existência de qualquer vinculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
 3.8.3 Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da Administração, 
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS. 
 
4.         REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

 
4.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de 
seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa.                                                                                            
4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecido.   
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4.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.14.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.15  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através 
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de 
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

mailto:contato@bll.org.br
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 

ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no 

Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser    R$: 0,01 (um 

centavo). 

7.9.      O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e 

objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse Ítem.   

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente.  

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

7.21 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento.  

7.22 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

a. no país; 

b. por empresas brasileiras;  

c. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.24 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 
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7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7. 28 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de  02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 
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8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

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

aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada no anexo 03, para fins de habilitação, inerente habilitação jurídica, 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, Econômico-Financeira, bem como quanto a 

qualificação técnica.  

 

9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa. 

9.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
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9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.14.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 

para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final e planilha de custos do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10.7. A documentação constante no item 09 e 10, caso solicitada, deverão ser encaminhada 

original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias uteis, consoante solicitação do 

pregoeiro no sistema eletrônico  para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no 

endereço: Avenida 13 de Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu – CEP 85.598-000, Divisão 

de Licitações. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DO CONTRATO  

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias uteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
15.1. Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados. 
 
15.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 
65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
15.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
15.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
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Prefeitura Municipal. 
 
15.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
15.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo 
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
16.1 Conforme termo de referência. Sendo os pedidos/solicitação emitidos durante o período de 

vigência do contrato conforme termo de referência. Os produtos/serviços ao serem entregues 
deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital, sendo que em caso de 
discrepância os mesmos deverão ser substituídos 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1 -O pagamento será efetuado parcelado, mensal, após entrega dos produtos/serviços solicitados, até 
30 dias após o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica, em que no campo referente aos dados adicionais 
deverá consta o número do(s) Ítem(s) do(s) produtos/serviços e a validade; 
Dotação Orçamentária  
07 Secretaria Municipal de Saúde 
001 Fundo de saúde 
10.301.0008-2019 Atenção Básica 
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. não assinar a ata de registro de preços/contrato, quando cabível; 

19.1.3. apresentar documentação falsa; 

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.6. não mantiver a proposta; 

19.1.7. cometer fraude fiscal; 

19.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 



               Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

 
Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná 

e-mail:licitacaocruzeiro@hotmail.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

 

15 

 

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.4.2. Multa de 10 % ( dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço a Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no endereço: Avenida 13 de Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do 

Iguaçu – CEP 85.598-000, Divisão de Licitações. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame. 

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 21.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 

oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que 

constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro 

do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1.O resultado e demais atos o do presente certame será divulgado no  sistema eletrônico, no Diário Oficial 

eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS, https://www.dioems.com.br/ e no portal de 

transparência do Município através do endereço eletrônico http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.   

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

DF. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e 

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.12. A presente  licitação  não importa  necessariamente  em contratação,  podendo   o Município de Cruzeiro do 

Iguaçu revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá, ainda, 

prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;   

22.13. O proponente  é  responsável   pela  fidelidade e  legitimidade    das  Informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis;  

22.14. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 

com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  

22.15. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;  

https://www.dioems.com.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
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22.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 

que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;  

22.17. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação; 

22.18. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 

meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 

22.19. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira;  

22.20. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital; 

22.21.  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Dois 

Vizinhos/PR, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira;  

22.22. a  Pregoeira  e sua Equipe de Apoio,   atenderá aos  interessados  no   horário de 7hs30min às 11:30 horas e, 

13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Avenida 13 de Maio, 906, Centro, 

Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, 

haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados; 

22.23. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e 

local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

22.22. O valor máximo estimado para este Pregão é de R$   303.044,35 (trezentos e três mil quarenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos) 
 

22.25. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO 01 Termo de referencia 

ANEXO 02 Minuta do contrato 

ANEXO 03 Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa empregadora 

ANEXO 07 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante Legal 

ANEXO 09 
ANEXO 10 

Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 
PLANILHA DE CUSTOS 

 
 
Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 12 de janeiro de 2022. 
 
    

 
 
 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 

1 –ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para serviços de plantão de 
enfermagem com dois profissionais sobre aviso, 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro, material, equipamentos 
e veiculo para deslocamento nos atendimentos domiciliar, prestar serviço diante de chamado, urgência e emergência 
até hospital de referência  e transporte inter - hospitalar, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde ou pelo 
hospital de referência, para o acompanhamento de pacientes para realizar exames ou cirurgias 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 

 
               A contratação do serviço de plantão na área da enfermagem e veículo, se faz necessário, uma vez que a 
secretaria de saúde não disponibiliza mão de obra suficiente para prestar esse atendimento após o horário do 
expediente, final de semana e feriados, na aplicação de injetáveis conforme prescrição medica, fazer curativo e 
consulta de orientação para uso de sonda alimentar, oxigênio, aspirador e informações gerais pertinentes a cada 
paciente, bem como, prestar serviços quando solicitado pelo município em eventos públicos.  
 
3- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 

Justifica-se a solicitação de licitação, critério de julgamento por lote, haja vista a necessidade de manter a 
qualidade e padrão dos bem ou serviços utilizados por se tratar de um conjunto, sendo assim o gerenciamento 
permanece todo o tempo a cargo do mesmo contratado, desta forma com o julgamento por lote, concentrando assim 
a responsabilidade pela execução dos serviços em uma só empresa e da garantia dos resultados. 

 
4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO: 
 

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações, de acordo 
com a modalidade de licitação. 

Apresentar diploma de graduação conforme respectivo cargo.  
 
Para o lote 02 será exigido: 
 
 -Documentação CRV do veículo com certificado de quitação do ano corrente em nome da empresa. 
- Apólice de seguro de veículo. 
- Carteira de habilitação do condutor compatível com veículo. 
 
 
5– LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:   
 

Os serviços deverão ser iniciados no encerramento do expediente da UBS central e UBS Foz do Chopim 
às 17 horas até o às 07 horas e 30 minutos do dia seguinte de segunda a sexta feira e 24 horas nos finais de semana 
(sábado e domingo) recesso e feriados, conforme a necessidade e programação da Secretaria Municipal de Saúde 
sendo executado em toda a extensão do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 
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6 – CRONOGRAMA /PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA: 
   

Os serviços deverão ser iniciados conforme emissão da Ordem de Serviço, devendo ser executado 
conforme necessidade e programação da Secretaria de Saúde na Unidade Central e no Posto de Saúde Distrito Foz 
do Chopim, Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme item 5. A contratação destes serviços terá vigência até 12 
meses. 
 
7– OBRIGAÇÕES: 

DA CONTRATADA:  
I - Fiel execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos empregados, inclusive por 

motivo de doença, além de conceder orientação e treinamento permanente por meio de supervisores e 
instrutores capacitados; 

II - Zelar pelos materiais, móveis e instalações, equipamentos e utensílios que lhe 
forem entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados. 

III - Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou avarias causadas por 
empregados em pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ocorridos no exercício do trabalho, 
efetuando o ressarcimento dos prejuízos verificados; 

IV - Caberão à CONTRATADA todas as despesas com cartões ou livro-ponto, EPI‘s, 
uniformes, materiais de limpeza, tudo que for necessário para o desempenho dos serviços objetos do 
presente contrato, exceto aqueles permitidos pela legislação do trabalho; 

V - Os empregados deverão trabalhar devidamente identificados; 
VI - A CONTRATADA deverá manter todos os direitos trabalhistas, inclusive 

contribuições previdenciárias, fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar a 
boa prestação dos serviços e os direitos dos trabalhadores, bem como impedir quaisquer 
responsabilidades ao Município de Cruzeiro do Iguaçu (solidária ou subsidiária), sob pena de rescisão do 
contrato e aplicação da multa compensatória e da cláusula penal previstas neste contrato, sem prejuízo 
das demais sanções aqui previstas; 

VII - A CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE todas as despesas que este 
tiver que realizar para suprir as falhas ocorridas na execução do presente contrato, em consequência da 
ação ou omissão da CONTRATADA ou de seus empregados; 

VIII  - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os tributos e 
contribuições que venham incidir sobre os serviços objeto do presente contrato, não cabendo ao 
CONTRATANTE quaisquer obrigações ou responsabilidades quanto a eles; 

IX - Executar os serviços objeto desta licitação por intermédio de seus funcionários, 
sendo vedada a subcontratação, no todo ou em parte; 

X - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente, comprometendo-se a fiscalizar os serviços executados por seus empregados, acatando 
as determinações e normas do CONTRATANTE no tocante ao perfeito andamento dos serviços ora 
contratados; 

XI - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar serviços, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

XII - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas após notificação qualquer funcionário com conduta inconveniente ao CONTRATANTE; 

XIII - Manter sediado junto ao CONTRATANTE, durante os turnos de trabalho, pessoas 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

XIV - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos funcionários, das normas 
disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE; 

XV - Assumir todas as responsabilidades e providenciar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio dos seus supervisores; 

XVI - Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços 
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em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 
horas do aviso da Administração; 

XVII - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 
com o objetivo de não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XVIII - Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente 
dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de maneira 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE; 

XIX - Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 

XX - Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

XXI - Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 
observando a norma que exige o controle de ponto (manual ou eletrônico), bem como as ocorrências 
havidas; 

XXII - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, visando à correta execução dos serviços; 

  
XXIII - Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom 

andamento da rotina de funcionamento escolar, observando o constante termo d e referência e edital; 
XXIV - Fornecer EPI’s adequados ao tipo de serviço – providenciando a substituição 

sempre que necessário, de modo que os funcionários se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de 
higiene e limpeza, de acordo com o clima.  

XXV - Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, 
intentada contra a CONTRATADA e CONTRATANTE pelos funcionários da CONTRATADA, pedindo a 
condenação deste de forma solidária ou subsidiária, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, 
reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituí-lo no processo até o final do 
julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade 
não cessa após o término ou rescisão deste Contrato; 

XXVI — Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza, 
seja a título solidário ou subsidiário ao CONTRATANTE, originário do contrato de prestação de serviços 
mantido entre as partes, permite-se o desconto dos valores correspondentes das faturas a serem pagas, 
mesmo que não se refiram aos serviços cobertos por este instrumento contratual; 

XXVII — A CONTRATADA se obriga a apresentar mensalmente com a nota fiscal/fatura os 
documentos exigidos no Edital na condição de pagamento; 

XXVIII - Quando não mais houver vínculo contratual entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, a cobrança desses valores será feita por meio da forma permitida pela legislação 
vigente; 

XXIX - Responsabilizar-se integralmente por todos os eventuais danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo por todos os 
prejuízos; 

XXX - Não disponibilizar qualquer funcionário para exercer atividades fora da unidade 
Administrativa indicado ou em atividades alheias às atividades exclusivas do CONTRATANTE; 

XXXI - A CONTRATADA executará periodicamente, no mínimo 1 (uma) vez ao ano, 
programas de treinamento de segurança, asseio, limpeza e relações humanas no trabalho, bem como de 
preparo técnico de cada categoria, para os funcionários colocados à disposição do CONTRATANTE; 

XXXII - Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem 
entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados; 

XXXVI – Além das obrigações acima elencadas, o licitante deverá observar as 
especificadas no Edital, seus anexos e no contrato. Manter as regularidades jurídicas, fiscais, econômicas 
e técnicas, exigida na habilitação da licitação, durante a vigência do contrato; 
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XXXVII – Seguir rigorosamente os protocolos vigentes de biossegurança e higienização no 
Combate ao Covid-19. 

 
DO CONTRATANTE: 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

I - Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a CONTRATADA; 

II - Indicar seu representante junto à CONTRATADA, ao qual caberá a fiscalização dos 
serviços prestados pela CONTRATADA; 

III - Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a prestação de serviços 
nos locais que julgar conveniente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

IV - Fornecer áreas compatíveis para a guarda de materiais e equipamentos da 
CONTRATADA, energia elétrica e água para execução dos serviços, bem como instalações 
sanitárias para uso dos funcionários; 

V - Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos 
determinados pela urgência das medidas; 

VI - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas pagos pela 
CONTRATADA, referentes aos pagamentos dos funcionários colocados à disposição do 
CONTRATANTE; 

VII - Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela CONTRATADA, sendo-
lhe vedado exercer poder de mando diretamente sobre os funcionários colocados à sua 
disposição pela CONTRATADA; 

8 – OBTENÇÃO DE PREÇOS: 

 Descrição UNID QTD 
 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1.  Serviço plantão de enfermagem mensal a 
atendimento a pacientes dispondo de 02 
profissionais de enfermagem mais carro 
para deslocamento dos atendimentos 
domiciliar, mais acompanhamento de 
pacientes em transferências que se fizer 
necessário dentro do horário previa mente 
estipulado por ambas as partes, aplicação 
de medicamentos sob prescrição médica, 
troca de curativos, troca de sonda vesical de 
demora, passagem de sondagem de alivio, 
orientação quanto a uso de equipamentos, 
(uso de oxigenioterapia), atendimento de 
enfermagem a domicilio e  na base 
instalada no município. 
Após encerramento do expediente inicia o 
atendimento plantão às 17 horas até o às 07 
horas e 30 minutos do dia seguinte de 
segunda a sexta feira e 24 horas nos finais 
de semana (sábado e domingo) e feriados. 
É obrigação da empresa fornecer para seus 
colaboradores, carro em boas condições e 
combustível para deslocamento para 

 
Em 

sistema 
de sobre 

aviso 

 
12 
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atendimento a domicilio, uniforme a seus 
colaboradores, todos devem estar 
obrigatoriamente identificados, oxímetro, 
esfigmomanômetro, aspirador portátil, 
estetoscópio, EPI`s de proteção individual e 
dispor de número de telefone para plantão. 
 
Obs: a mesma deverá disponibilizar de um 
espaço físico adequado no município. 
 

2.  Agulha descartável 30 mm x 8 cm, com 
bisel trifacetado, cânula siliconizada. Caixa 
com 100 unidades Agulha descartável 30 
mm x 8 cm, com bisel trifacetado, cânula 
siliconizada. 

Unid 240   

3.  Agulha hipodérmica 40mm X 12mm, 
descartável, cânula de aço inoxidável, 
siliconada, bisel simples e ponta romba, 
seguindo o padrão universal de cores, rosa. 
Caixa com 100 unidades Agulha 
hipodérmica 40mm X 12mm, descartável, 
cânula de aço inoxidável, siliconada, bisel 
simples e ponta romba, seguindo o padrão 
universal de cores, rosa. Para utilização em 
aspiração de soluções, canhão em plástico, 
com conexão perfeita a seringas e outros 
dispositivos. Protetor em polipropileno de 
encaixe firme. Estéril e atóxico. Embalagem 
individual que promova barreira microbiana 
com abertura em pétala e asséptica 

Unid 600   

4.  Agulha hipodérmica 25mm X 7mm, 
descartável, cânula de aço inoxidável, bisel 
trifacetado, seguindo o padrão universal de 
cores. Protetor em polipropileno de encaixe 
firme Caixa com 100 unidades Agulha 
hipodérmica 25mm X 7mm, descartável, 
cânula de aço inoxidável, bisel trifacetado, 
seguindo o padrão universal de cores. 
Protetor em polipropileno de encaixe firme. 
Estéril e atóxico. Embalagem individual em 
papel grau cirúrgico que promova barreira 
microbiana com abertura em pétala e 
asséptica 

Unid 600   

5.  Compressas Cirúrgicas 45x50 Cm Pct com 
50 uni 

PACOTE 24   

6.  Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5 cm 
fechada,13 fios por cm2. Tecido com fios 
tipo tela ou crochê, com fios 100% algodão 
com ou sem filamento radiopaco, de cor 
branca. Pacote com 500unidades 
Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5 cm 

PACOTE 3   
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fechada,13 fios por cm2. Tecido com fios 
tipo tela ou crochê, com fios 100% algodão 
com ou sem filamento radiopaco, de cor 
branca. Cortadas e dobradas em tamanhos 
uniformes pré-determinados para o 
consumo. Não estéril, esterilização em 
autoclave a vapor. 

7.  Compressa 100% viscose 7,5 cm x 7,5 cm 
(dimensão fechada), 13 fios/cm2, estéril por 
irradiação gama (cobalto 60) ou por óxido 
de etileno, super absorvente, contém 3 
dobras Envelope 10unidades Compressa 
100% viscose 7,5 cm x 7,5 cm (dimensão 
fechada), 13 fios/cm2, estéril por irradiação 
gama (cobalto 60) ou por óxido de etileno, 
super absorvente, macia, isenta de 
impurezas, contém 3 dobras e 4 camadas, 
acondicionadas em envelopes de papel 
grau cirúrgico e filme plástico. 

Unid 2400   

8.  Atadura de crepom medindo 10 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação. Pacote com 12 unidades 
Atadura de crepom medindo 10 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação de altas torções em “Z” e 
“S” com bordas/ourelas com meio-giro, 
acabadas, elasticidade adequada, enrolada 
uniformemente (de forma cilíndrica), isento 
de defeitos, embalagem com dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
lote de fabricação e Registro no Ministério 
da Saúde. 

Unid 1200   

9.  Atadura de crepom medindo 15 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação. Pacote com 12 unidades 
Atadura de crepom medindo 15 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação de altas torções em “Z” e 
“S” com bordas/ourelas com meio-giro, 
acabadas, elasticidade adequada, enrolada 
uniformemente (de forma cilíndrica), isento 
de defeitos, embalagem com dados de 
identificação, procedência, data de validade, 

Unid 600   
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lote de fabricação e Registro no Ministério 
da Saúde 

10.  - Atadura de crepom medindo 20 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação. Pacote com 12 unidades 
Atadura de crepom medindo 20 cm de 
largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% 
algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação de altas torções em “Z” e 
“S” com bordas/ourelas com meio-giro, 
acabadas, elasticidade adequada, enrolada 
uniformemente (de forma cilíndrica), isento 
de defeitos, embalagem com dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
lote de fabricação e Registro no Ministério 
da Saúde. 

Unid 1200   

11.  Fita Microporosa, hipoalérgica para 
curativos. Composto de tecido 100% 
algodão que recebe tratamento especial 
para proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 2,5x 10m Fita 
Microporosa, hipoalérgica para curativos. 
Composto de tecido 100% algodão que 
recebe tratamento especial para 
proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva a base 
de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas. Cor branca, isenta de sujidades, 
com alta adesividade, embalagem com capa 
protetora resistente. 2,5x 10m 

Unid 60   

12.  Fita Microporosa, hipoalérgica para 
curativos. Composto de tecido 100% 
algodão que recebe tratamento especial 
para proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 5cmx 10m Fita 
Microporosa, hipoalérgica para curativos. 
Composto de tecido 100% algodão que 
recebe tratamento especial para 
proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva a base 
de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas. Cor branca, isenta de sujidades, 
com alta adesividade, embalagem com capa 
protetora resistente. 5cm x 10m 

Unid 60   

13.  Esparadrapo impermeável, cor branco, 
confeccionado com tecido 100% algodão, 

Unid 60   
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facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva 
de borracha natural, com excelente adesão, 
isento de sujidades, 5cmx 4,5m 
Esparadrapo impermeável, cor branco, 
confeccionado com tecido 100% algodão, 
facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva 
de borracha natural, com excelente adesão, 
isento de sujidades, enrolado em carretel, 
em embalagens com dados de identificação, 
procedência, data de validade, lote de 
fabricação e Registro no Ministério da 
Saúde. 5cmx 4m 

14.  Seringa com trava de segurança, 10ml sem 
agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca 
dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. 
Embolo Seringa com trava de segurança, 
10ml sem agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca 
dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. 
Embolo com anel interno emborrachado 
para melhor retenção do líquido. Graduada 
em escala numérica para ml com números 
nítidos, visíveis e gravados ao longo do 
corpo da seringa. Embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade da 
esterilização, procedência, fabricante, 
número do lote, registro no MS (na caixa e 
na embalagem individual). Seringa dotada 
de dispositivo de segurança retrátil para a 
agulha em retração mecânica da agulha 
para dentro do corpo da seringa de tal forma 
que o profissional não entre em contato com 
a mesma. 

Unid 600   

15.  Seringa com trava de segurança, 5ml sem 
agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca 
dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. 
Embolo c Seringa com trava de segurança, 
5ml sem agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca 
dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. 
Embolo com anel interno emborrachado 
para melhor retenção do líquido. Graduada 
em escala numérica para ml com números 
nítidos, visíveis e gravados ao longo do 

Unid 840   
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corpo da seringa. Embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade da 
esterilização, procedência, fabricante, 
número do lote, registro no MS (na caixa e 
na embalagem individual). Seringa dotada 
de dispositivo de segurança retrátil para a 
agulha em retração mecânica da agulha 
para dentro do corpo da seringa de tal forma 
que o profissional não entre em contato com 
a mesma. 

16.  Seringa 60ml, bico Luer Slip (bico liso); Sem 
agulha; Confeccionadas em propipropileno; 
Siliconização interna que garante suavidade 
no deslize e no controle preciso para 
aplicação e espiração de medic Seringa 
60ml, bico Luer Slip (bico liso); Sem agulha; 
Confeccionadas em propipropileno; 
Siliconização interna que garante suavidade 
no deslize e no controle preciso para 
aplicação e espiração de medicamentos; 
Anel de retenção que não permita o 
desprendimento do embolo da seringa; 
Confeccionado em TPE, atóxico, látex free, 
em atenção as normas NBR; As seringas 
devem ser embaladas em invólucro 
apropriado, garantindo integridade e 
esterilidade ao produto durante 
armazenamento e até o momento do uso. 

Unid 240   

17.  Sonda Foley 02 vias n.º14 de látex, estéril, 
descartável e siliconizada. Sonda Foley 02 
vias n.º14 de látex, estéril, descartável e 
siliconizada. 

Unid 96   

18.  Sonda Foley 03 vias n.º16 de látex, estéril, 
descartável e siliconizada. Sonda Foley 03 
vias n.º16 de látex, estéril, descartável e 
siliconizada. 

Unid 96   

19.  Sonda uretral n.º 10. Sonda uretral n.º 10. Unid 120   

20.  Sonda uretral n.º 08. Sonda uretral n.º 08. Unid 120   

21.  Xilocaina Gel bisnaga de 30 g Unid 60   

22.  Cateter nasal tipo sonda para oxigênio nº 
08, tubo de PVC flexível e atóxico com 
superfície rigorosamente lisa, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por óxido de etileno, con Cateter 
nasal tipo sonda para oxigênio nº 08, tubo 
de PVC flexível e atóxico com superfície 
rigorosamente lisa, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por óxido de etileno, conector 
universal instalado na ponta distal. 

Unid 240   
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23.  Cloreto De Sodio 10ml Unid 600   

24.  Soro Fisiologico 100ml Unid 600   

25.  Soro Fisiologico 500ml Unid 300   

26.  Soro Fisiologico 1000ml Unid 240   

27.  Água Destilada 10 Ml Unid 600   

28.  Clorexidina 1% solução aquosa. Solução 
aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% 
(10 mg/ml), indicada como antisséptico 
tópico.Frasco com 1000ml Clorexidina 1% 
solução aquosa. Solução aquosa de 
Digliconato de Clorexidina 1% (10 mg/ml), 
indicada como antisséptico tópico. 

Unid 360   

29.  Equipo macrogotas com pinça rolete, 
câmara flexível de gotejamento, ponta 
perfurante de acordo com as normas ABNT, 
20 gotas é o que equivale a 1ml, tubo de 
infusão com 1,20m embalado em papel grau 
cir Equipo macrogotas com pinça rolete, 
câmara flexível de gotejamento, ponta 
perfurante de acordo com as normas ABNT, 
20 gotas é o que equivale a 1ml, tubo de 
infusão com 1,20m embalado em papel grau 
cirúrgico individualmente esterilizado a 
óxido de etileno, contendo Registro do 
Ministério da Saúde, data fabricação, 
validade e lote 

Unid 600   

30.  Protetor ocular adulto produzido com fita 
micropore, composto dorso de rayon de 
viscose, adesivo acrílico hipoalergênico, 
compressa de não tecido com filme de 
polietileno e papel. Protetor ocular adulto 
produzido com fita micropore, composto 
dorso de rayon de viscose, adesivo acrílico 
hipoalergênico, compressa de não tecido 
com filme de polietileno e papel. 

Unid 840   

31.  Luva cirúrgica estéril, fabricada em látex, 
lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível e 
esterilizada a ETO. Espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, 
Padrão Nacional, 8,5 Luva cirúrgica estéril, 
fabricada em látex, lubrificada com finíssimo 
pó bioabsorvível e esterilizada a ETO. 
Espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento mínimo de 280mm, Padrão 
Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT. 
Uso Médico. Pacote contendo 01 par. 
Tamanho 8,5. 

Unid 240   

32.  Coletor de urina sistema fechado com 
válvula de escoamento para controle de 
exercícios vesicais e proteção, com 
registros de esterilização, capacidade 2.000 

Unid 96   
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ml em pvc especial totalmente atóxico, 
emba Coletor de urina sistema fechado com 
válvula de escoamento para controle de 
exercícios vesicais e proteção, com 
registros de esterilização, capacidade 2.000 
ml em pvc especial totalmente atóxico, 
embalado individualmente e esterilizado a 
gás de óxido de etileno. 

33.  Cateter intravenoso periférico de teflow n.º 
24 G, cujo cateter adapta perfeitamente a 
agulha, bisel com ponta trifacetada 
proporcionando perfeito corte, dispositivo de 
uso único, descartável, embalad Cateter 
intravenoso periférico de teflow n.º 24 G, 
cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, 
bisel com ponta trifacetada proporcionando 
perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau 
cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data 
fabricação, pronto para o uso. 

Unid 600   

34.  Cateter intravenoso periférico de teflow n.º 
22 G, cujo cateter adapta perfeitamente a 
agulha, bisel com ponta trifacetada 
proporcionando perfeito corte, dispositivo de 
uso único, descartável, embalad Cateter 
intravenoso periférico de teflow n.º 22 G, 
cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, 
bisel com ponta trifacetada proporcionando 
perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau 
cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data 
fabricação, pronto para o uso. 

Unid 600   

35.  Coletor para perfurocortante 7,0 L, fácil de 
montar, dupla trava, duplo revestimento 
interno de saco plástico, alça dupla, bandeja 
pré - montada. Coletor para perfurocortante 
7,0 L, fácil de montar, dupla trava, duplo 
revestimento interno de saco plástico, alça 
dupla, bandeja pré - montada 

Unid 36   

36.  Saco plástico branco leitoso para lixo 
hospitalar, resistente a ruptura e vazamento, 
impermeável, baseado na NBR 9191/2000 
da ABNT. Deve conter no saco o símbolo de 
substância de risco associado, para Saco 
plástico branco leitoso para lixo hospitalar, 
resistente a ruptura e vazamento, 
impermeável, baseado na NBR 9191/2000 
da ABNT. Deve conter no saco o símbolo de 
substância de risco associado, para 

Unid 12   
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substâncias químicas (tóxico) de acordo 
com a NBR 7500 da ABNT de março de 
2000, com rótulo de fundo branco, desenho 
e contornos pretos, data e nome da unidade 
geradora e inscrição "resíduos de serviços 
de saúde", capacidade de 30 litros. 

37.  Algodão Hidrófilo em camadas sobrepostas 
formando uma manta com espessura 
uniforme, homogênea, macia, cor branca, 
isento de substâncias gordurosas, ácidos, 
álcalis, corante corretivo e alvejante 500g 
Algodão Hidrófilo em camadas sobrepostas 
formando uma manta com espessura 
uniforme, homogênea, macia, cor branca, 
isento de substâncias gordurosas, ácidos, 
álcalis, corante corretivo e alvejante óptico, 
boa absorção e retenção de líquidos, 
enrolado com papel apropriado em toda a 
sua extensão, apresentado em rolos 
embalados individualmente com embalagem 
apresentando identificação, procedência, 
data de validade, lote de fabricação e 
Registro do Ministério da Saúde. 500g 

Unid 24   

38.  Sonda Nasoenteral para alimentação 
enteral adulto 12 Fr 120 cm, poliuretano, 
flexíveis, resistentes, de fácil higienização, 
fio guia, esterilizadas em óxido de etileno. 
Sonda Nasoenteral para alimentação 
enteral adulto 12 Fr 120 cm, poliuretano, 
flexíveis, resistentes, de fácil higienização, 
fio guia, esterilizadas em óxido de etileno 

Unid 120   

39.  Sonda Nasogástrica longa n.º 18 Sonda 
Nasogástrica longa n.º 18 

Unid 120   

40.  Luva de látex para procedimento tamanho 
M, uso hospitalar, fabricada em látex, 
antialérgica, ambidestras, não estéril, 
tamanho médio, descartável, hipoalérgica 
com talco, textura e espessura uniformes 
Luva de látex para procedimento tamanho 
M, uso hospitalar, fabricada em látex, 
antialérgica, ambidestras, não estéril, 
tamanho médio, descartável, hipoalérgica 
com talco, textura e espessura uniformes 

Caixa 2   

41.  Cateter intravenoso periférico de teflon n.º 
20 G, cujo cateter adapta perfeitamente a 
agulha, bisel com ponta trifacetada 
proporcionando perfeito corte, dispositivo de 
uso único, descartável, embalad Cateter 
intravenoso periférico de teflon n.º 20 G, 
cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, 
bisel com ponta trifacetada proporcionando 

Unid 600   
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perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau 
cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data 
fabricação, pronto para o uso. 

42.  - Cateter intravenoso periférico de teflon n.º 
18 G, cujo cateter adapta perfeitamente a 
agulha, bisel com ponta trifacetada 
proporcionando perfeito corte, dispositivo de 
uso único, descartável, embalad Cateter 
intravenoso periférico de teflon n.º 18 G, 
cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, 
bisel com ponta trifacetada proporcionando 
perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau 
cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data 
fabricação, pronto para o uso. 

Unid 360   

43.  Kit Sondagem Vesical estéril descartável 
-Bolsa coletora; 
-Seringa 2 ml; 
-PVPI; 
-Sonda vesical; 
-Lidocaína; 
-Luva estéril;  

Unid 12   

44.  Kit Curativo  
1 pinça reto, fabricada em liga metálica, 
com 140 mm de comprimento; 
 
1 pinça anatômica, fabricada em liga 
metálica, com 140 mm de comprimento; 
 
1 pinça dente-de-rato, fabricada em liga 
metálica, com 140 mm de comprimento, 
com dentes de 3mm sobrepostos em sua 
porção distal; 
 
1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 
100% em polipropileno laminado em 
polietileno, absorvente, impermeável, 
gramatura de 50g/m2 com 40 cm x 40 cm 
de comprimento. 

Unid 12   

45.  Kit Sonda Uretral 
 
1 Cuba Rim; 
1 Cúpula; 
1 Campo Cir. Pleno 80x80cm; 
1 Campo Cri. Fenestrado 100cmX100cm; 
10 Compressas de gaze; 
6 Bolas de algodão. 
 

Unid 12   
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46.  Kit Retirada De Pontos 
 
01 Pinça anatômica 120mm fabricada em 
liga metálica; 
01 Tesoura 115mm fabricada em liga 
metálica; 
05 Gaze 11F 7,5cmX7,5cm. 

Unid 12   

Lote 02 
 

Item Descrição UNID QTD 
  

Valor 
Unitário 

Valor total 

 
 

01 

Diária/Locação ambulância (DIA: Início 
06 da manhã às 17 horas e 59 minutos 
da tarde) - Somente será utilizado 
ambulância da empresa prestadora de 
serviços, quando a ambulância do 
município estiver indisponível ou em outro 
atendimento. 

 

Unid 48   

 
02 

Diária/Locação ambulância (NOITE: 
Início 18 horas da noite às 05 horas e 
59 minutos da manhã) - Somente será 
utilizado ambulância da empresa 
prestadora de serviços, quando a 
ambulância do município estiver 
indisponível ou em outro entendimento. 

 

Unid 48   

 
03 

Em caso de remoção de paciente 
acrescenta-se conforme km rodado (ida e 
volta) 

 

OBS: Composição Ambulância UTI Móvel: 
Maca rígida bom estado, Máscara com 
reservatório de oxigênio, Cateter de 
oxigênio, Régua Oxigênio cilindro grande 
com duração para 04 horas com 03 
pontos de saída, Prolongamento de látex, 
Soro fisiológico, Ataduras, Talas de 
fixação, Tábua rígida, Colar cervical, 
Gazes, Luva de procedimento, Avental 
descartável, Máscara N 95, Respirador 
modelo Inter, Desfibrilador, Bomba de 
infusão,  Traqueias para entubação 
orotraqueal, Traqueia laríngea, 
Medicação: (Dopamina, Noradrenalina, 
Fentanil, complexo B, fenergan, plasyl, 
atropina, Diazepan, Haldol, Dipirona, 
Buscopan composto, Dormonid), 
Oximetro monitorização sinais vitais. (03 
unidades), Laringoscopio - 5 lâminas, 

Unid 8.400 km 
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Equipo macrogotas, polifix, Cateter, 
lâmina de bisturi, Kit Parto, Kit pequenas 
cirurgias, Kit sondagem, Kit entubação 
(Traqueias, Filtro barreira) 

Os EPIs necessários para a execução dos serviços. deverão ser previstos pela empresa 
proponente nas quantidades necessárias prevendo a rotina dos serviços e a durabilidade usual do 
EPI, devendo prever os valores na proposta a ser apresentada, sendo necessários utilização dos 
itens relacionados abaixo: 
 

Jaleco 

Óculos 

Crachá de identificação 

 
Itens especifico os para Covid-19: 
 

Máscara   

Viseira facial 

 

 
9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Secretária Municipal 
de Saúde de Cruzeiro do Iguaçu e Coordenadora da Atenção Básica, a fim de verificar a conformidade dele com as 
especificações técnicas dispostas no mesmo. 

                  Diariamente a fiscalização irá verificar a campo a qualidade dos serviços, a quantidade, a fim de constatar 
o perfeito cumprimento dos cronogramas e condições contratadas; 

                  Quando a fiscalização constar irregularidades na execução, esta, imediatamente notificará o encarregado 
para a regularização, devendo a Contratada refazer ou complementar o serviço irregular, bem como substituir o 
funcionário quando o seu comportamento ou desempenho for incondizente com os serviços; 

                  Periodicamente a fiscalização efetuará a conferência dos registros funcionais da Contratada, para 
constatação do regular registro dos funcionários da Contratada, disponibilizados para a execução dos serviços; 

                 Sempre que a fiscalização constatar irregularidades, estas serão notificadas à Contratada, a qual deverá 
imediatamente efetuar a regularização, sob pena de aplicação das penalidades prevista no Contrato; 

                O não cumprimento dos serviços serão notificados, e caso ocorra essa notificação pela terceira vez, será 
reincidido o contrato de prestação de serviço com a referida empresa. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que 
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos. 

 

10– DADOS DA SOLICITAÇÃO: 
 

– Data de envio do termo 14/12/2021 

– Secretaria Municipal de Saúde 

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Jocimar da Silva Machado e Cleusa Bosa Pinzon 
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– Telefone para Contato: (46) 3572-1187 

11 – AUTORIZAÇÃO 

 

 
Cruzeiro do Iguaçu, 14/12/2021 

 
 

______________________ 
Cleusa Bosa Pinzon 

 
Secretário Municipal de Saúde. 
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ANEXO 02 - MINUTA DE CONTRATO 

                                    
   CONTRATO Nº ......../2022 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA ................. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal ..............., ......., .........., portador do RG:.............. – CPF:......................., doravante 
denominada CONTRATANTE, e a Empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
........................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente 
..............................., portador do RG:................ – CPF:..........................., ajustam entre si o presente 
contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos termos do Pregão 
Eletrônico nº 002/2022e pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:  
CLÁUSULA SEGUNDA- Alem das condições contidas no edital compete a CONTRATADA: 
a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários que possam incidir sobre a 
contratação; 
b) Cumprir com as obrigações contidas no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de até R$:....... (......................), mensais, 
perfazendo o valor total de até R$:.... (.........................). 
 
 § 1º. – O pagamento dar-se-á a mensal, após a prestação dos serviços, e após a emissão da nota fiscal. 
 
§ 2º. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:  
 

CLÁUSULA QUARTA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio econômico-
financeiro deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes no Edital e 
no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA  quaisquer das penalidades arroladas nos 
artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 
I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso injustificado na 
execução do contrato; 
II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão formalmente 
motivados nos autos do respectivo processo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, serão 
feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da Lei vigente. 
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 e 
seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
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CLAUSULA NONA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da proposta da 
licitante vencedora. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes no 
edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022e a 
proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais 
documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que 
não contrariar as presentes disposições. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-
ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. Fica credenciado pela 
Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação 
que se fizerem necessárias, o servidor: o servidor: (inserir nome), Fone (46) (inserir telefone), junto ao 
representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. A fiscalização para cumprimento do presente 
Contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da 
Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas 
na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo 
fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 
 
 Cruzeiro do Iguaçu/PR, ....... de ......................... de ............ 
 
     ________________________________             ________________________________ 
                        .............................                                                  ................................ 
                                Contratante                                                           Contratado 

 
Testemunhas: 
1 - ______________________                             2 - ______________________ 
      CPF/MF nº                                                           CPF/MF n 



               Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

 
Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná 

e-mail:licitacaocruzeiro@hotmail.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

 

37 

 
 

ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  
d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo ANEXO 04; 
e) declaração de inexistência de fatos impeditivos, ANEXO 05. 
f) declaração de inexistência de empregados menores, ANEXO 06. 
2 Para comprovação da regularidade fiscal:  
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa Da União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na 
forma da lei; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos 
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente 
na forma da lei; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente 
na forma da lei; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na apresentação de:  
CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
f)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; (deverá conter o endereço eletrônico no 
rodapé da página); 
g)Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Execução Patrimonial expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação; 
3. qualificação tecnica: 
Para o lote 01 será exigido: 
Apresentar diploma de graduação conforme respectivo cargo.  
Para o lote 02 será exigido: 
 -Documentação CRV do veículo com certificado de quitação do ano corrente em nome da empresa. 
- Apólice de seguro de veículo. 
- Carteira de habilitação do condutor compatível com veículo. 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

                               
 
                           
 
                                                         DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022, instaurado por este município, que não estamos 
impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 

                  (Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
(apontado no contrato social ou procuração com  poderes específicos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

 
Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná 

e-mail:licitacaocruzeiro@hotmail.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

 

39 

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
 
 
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número    do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 
Ao Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr. 
Prezados Senhores, 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2022– Carta-Proposta de Fornecimento. 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens 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: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do Ítem, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
No valor apresentado serão considerados no máximo (02) dígitos após a vírgula sendo os demais 
desconsiderados; 

 A proposta terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
A entrega/prestação dos produtos/serviços deverá ser após emissão Autorização/Solicitação de prestação 
de serviços, imeditata, não superior a 01 (um) dia, sem custos adicionais de frete. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
2.2 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 o 
fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representante Legal 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   
 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do 
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais 
declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos 
poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados 
por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a 
sociedade corretora, para tanto: 
 
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II.  apresentar lance de preço; 
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III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro; 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos do Pregoeiro; 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos às propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que 

não poderá ser substabelecido. 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  
 
Local e data: _____________________________________________________________ 

 (assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 
 
 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  
 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 RESPONSAVEL FINANCEIRO 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
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ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 
escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço 
de Proteção de Credito e no SERASA.   

 
 
Local e data: _____________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa 
ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 
 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº......., sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob 
o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Local e data 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 10 – PLANILHAS DE CUSTOS 

 

Enfermeiro (a) e Técnico(a) Enfermagem 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
QUANT.  

UNIDADE 
Valor mensal 

Vale Alimentação 1  R$       340,00  
 

UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  -  Enfermeiro (a) e Técnico(a) Enfermagem 

ITEM Descrição UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO GLOBAL 

1 jaleco branco Unid. 2  R$       96,59   R$          193,18  

  

Crachá de identificação em PVC, 
com cordão, tamanho 54x86mm 
(com identificação da empresa e 
dados do servidor impressos) 

Unid. 1  R$       29,99   R$            29,99  

  

Máscara de proteção respiratória 
lavável fabricada em tecido 
neoprene composição de 95% 
poliéster e 5% elastano, na cor 
bege médio com corte e laser, 
personalizada com do logo do 
município impressa através do 
processo de sublimação, nos 
tamanhos PP, P, M, e G. 
Embaladas individualmente. 

Unid. 2  R$         5,90   R$            11,80  

  

Máscara de proteção fácil incolor 
tipo viseira 
- lamina da viseira em pet 
- suporte da viseira em 
polipropileno 
- com borracha para ajuste da 
viseira, elastômero e borracha 
termoplástica atóxica 

Unid. 1  R$       11,00   R$            11,00  

      
CUSTO TOTAL 
UNIFORMES 

 R$          245,97  

            

      
CUSTO MENSAL 

UNIFORMES 
 R$            20,50  

 
LOTE 1 

 Descrição UNID QTD 
 

Valor Unitário Valor Total 

1.  Serviço plantão de enfermagem mensal a atendimento a pacientes dispondo de 
02 profissionais de enfermagem mais carro para deslocamento dos atendimentos 
domiciliar, mais acompanhamento de pacientes em transferências que se fizer 
necessário dentro do horário previa mente estipulado por ambas as partes, 

Unid 12 17.732,11 132.093,83 
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aplicação de medicamentos sob prescrição médica, troca de curativos, troca de 
sonda vesical de demora, passagem de sondagem de alivio, orientação quanto a 
uso de equipamentos, (uso de oxigenioterapia), atendimento de enfermagem a 
domicilio e  na base instalada no município. 
Após encerramento do expediente inicia o atendimento plantão às 17 horas até o 
às 07 horas e 30 minutos do dia seguinte de segunda a sexta feira e 24 horas 
nos finais de semana (sábado e domingo) e feriados. 
É obrigação da empresa fornecer para seus colaboradores, carro em boas 
condições e combustível para deslocamento para atendimento a domicilio, 
uniforme a seus colaboradores, todos devem estar obrigatoriamente 
identificados, oxímetro, esfigmomanômetro, aspirador portátil, estetoscópio, EPI`s 
de proteção individual e dispor de número de telefone para plantão. 
Obs: a mesma deverá disponibilizar de um espaço físico adequado no município. 

2.  
Agulha descartável 30 mm x 8 cm, com bisel trifacetado, cânula siliconizada. 
Caixa com 100 unidades Agulha descartável 30 mm x 8 cm, com bisel 
trifacetado, cânula siliconizada. 

Caixa 3 8,00 24,00 
 
 
 

3.  

Agulha hipodérmica 40mm X 12mm, descartável, cânula de aço inoxidável, 
siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores, 
rosa. Caixa com 100 unidades Agulha hipodérmica 40mm X 12mm, descartável, 
cânula de aço inoxidável, siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o 
padrão universal de cores, rosa. Para utilização em aspiração de soluções, 
canhão em plástico, com conexão perfeita a seringas e outros dispositivos. 
Protetor em polipropileno de encaixe firme. Estéril e atóxico. Embalagem 
individual que promova barreira microbiana com abertura em pétala e asséptica 

Caixa 6 18,00 108,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

Agulha hipodérmica 25mm X 7mm, descartável, cânula de aço inoxidável, bisel 
trifacetado, seguindo o padrão universal de cores. Protetor em polipropileno de 
encaixe firme Caixa com 100 unidades Agulha hipodérmica 25mm X 7mm, 
descartável, cânula de aço inoxidável, bisel trifacetado, seguindo o padrão 
universal de cores. Protetor em polipropileno de encaixe firme. Estéril e atóxico. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico que promova barreira microbiana 
com abertura em pétala e asséptica 

Caixa 6 15,00 90,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Compressas Cirúrgicas 45x50 Cm Pct com 50 uni Pacote 24 0,98 23,52 

6.  

Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5 cm fechada,13 fios por cm2. Tecido com 
fios tipo tela ou crochê, com fios 100% algodão com ou sem filamento radiopaco, 
de cor branca. Pacote com 500unidades Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5 
cm fechada,13 fios por cm2. Tecido com fios tipo tela ou crochê, com fios 100% 
algodão com ou sem filamento radiopaco, de cor branca. Cortadas e dobradas 
em tamanhos uniformes pré-determinados para o consumo. Não estéril, 
esterilização em autoclave a vapor. 

Pacote 3 0,59 1,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  

Compressa 100% viscose 7,5 cm x 7,5 cm (dimensão fechada), 13 fios/cm2, 
estéril por irradiação gama (cobalto 60) ou por óxido de etileno, super 
absorvente, contém 3 dobras Envelope 10unidades Compressa 100% viscose 
7,5 cm x 7,5 cm (dimensão fechada), 13 fios/cm2, estéril por irradiação gama 
(cobalto 60) ou por óxido de etileno, super absorvente, macia, isenta de 
impurezas, contém 3 dobras e 4 camadas, acondicionadas em envelopes de 
papel grau cirúrgico e filme plástico. 

Unid 240 1,64 393,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  

Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no 
urdume em combinação. Pacote com 12 unidades Atadura de crepom medindo 
10 cm de largura por 4,5m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, 
confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no urdume em 
combinação de altas torções em “Z” e “S” com bordas/ourelas com meio-giro, 
acabadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), 
isento de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de 
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. 

Unid 120 3,25 390,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  

Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 4,5m de comprimento esticado 
com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no 
urdume em combinação. Pacote com 12 unidades Atadura de crepom medindo 
15 cm de largura por 4,5m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, 
confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no urdume em 
combinação de altas torções em “Z” e “S” com bordas/ourelas com meio-giro, 
acabadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), 
isento de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de 
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde 

Unid 60 7,26 435,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  - Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 4,5m de comprimento 
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com fios 
retorcidos no urdume em combinação. Pacote com 12 unidades Atadura de 
crepom medindo 20 cm de largura por 4,5m de comprimento esticado com 13 
fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no urdume 
em combinação de altas torções em “Z” e “S” com bordas/ourelas com meio-giro, 

Unid 120 10,00 1.200,00 
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acabadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), 
isento de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de 
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.  

Fita Microporosa, hipoalérgica para curativos. Composto de tecido 100% algodão 
que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 2,5x 10m Fita Microporosa, hipoalérgica para 
curativos. Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial 
para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas. Cor branca, isenta de sujidades, com alta adesividade, embalagem com 
capa protetora resistente. 2,5x 10m 

Unid 60 4,34 260,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  

Fita Microporosa, hipoalérgica para curativos. Composto de tecido 100% algodão 
que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem 
desfiamento, resina acrílica 5cmx 10m Fita Microporosa, hipoalérgica para 
curativos. Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial 
para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas. Cor branca, isenta de sujidades, com alta adesividade, embalagem com 
capa protetora resistente. 5cm x 10m 

Unid 60 2,18 130,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  

Esparadrapo impermeável, cor branco, confeccionado com tecido 100% algodão, 
facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de borracha natural, com excelente 
adesão, isento de sujidades, 5cmx 4,5m Esparadrapo impermeável, cor branco, 
confeccionado com tecido 100% algodão, facilidade no rasgo, resina acrílica e 
adesiva de borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades, 
enrolado em carretel, em embalagens com dados de identificação, procedência, 
data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. 5cmx 4m 

Unid 60 3,15 189,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Seringa com trava de segurança, 10ml sem agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. Embolo Seringa com trava de 
segurança, 10ml sem agulha, em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, 
com bico rosca dupla que permita o uso em todas as marcas de agulhas e que 
atenda a NR32. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do 
líquido. Graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e 
gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, 
procedência, fabricante, número do lote, registro no MS (na caixa e na 
embalagem individual). Seringa dotada de dispositivo de segurança retrátil para a 
agulha em retração mecânica da agulha para dentro do corpo da seringa de tal 
forma que o profissional não entre em contato com a mesma. 

Unid 600 0,39 

234,00 
 
 
 
 
 
 

15.  

Seringa com trava de segurança, 5ml sem agulha, em polipropileno, estéril, 
siliconizada, descartável, com bico rosca dupla que permita o uso em todas as 
marcas de agulhas e que atenda a NR32. Embolo c Seringa com trava de 
segurança, 5ml sem agulha, em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, 
com bico rosca dupla que permita o uso em todas as marcas de agulhas e que 
atenda a NR32. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do 
líquido. Graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e 
gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, 
procedência, fabricante, número do lote, registro no MS (na caixa e na 
embalagem individual). Seringa dotada de dispositivo de segurança retrátil para a 
agulha em retração mecânica da agulha para dentro do corpo da seringa de tal 
forma que o profissional não entre em contato com a mesma. 

Unid 840 0,13 109,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  

Seringa 60ml, bico Luer Slip (bico liso); Sem agulha; Confeccionadas em 
propipropileno; Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no 
controle preciso para aplicação e espiração de medic Seringa 60ml, bico Luer 
Slip (bico liso); Sem agulha; Confeccionadas em propipropileno; Siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e 
espiração de medicamentos; Anel de retenção que não permita o 
desprendimento do embolo da seringa; Confeccionado em TPE, atóxico, látex 
free, em atenção as normas NBR; As seringas devem ser embaladas em 
invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante 
armazenamento e até o momento do uso. 

Unid 240 2,45 588,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  Sonda Foley 02 vias n.º14 de látex, estéril, descartável e siliconizada. Sonda 
Foley 02 vias n.º14 de látex, estéril, descartável e siliconizada. 

Unid 96 2,40 230,40 
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18.  
Sonda Foley 03 vias n.º16 de látex, estéril, descartável e siliconizada. Sonda 
Foley 03 vias n.º16 de látex, estéril, descartável e siliconizada. 

Unid 96 3,18 305,28 
 
 

19.  Sonda uretral n.º 10. Sonda uretral n.º 10. Unid 120 0,82 98,40 

20.  Sonda uretral n.º 08. Sonda uretral n.º 08. Unid 120 0,99 118,80 

21.  Xilocaina Gel bisnaga de 30 g Unid 60 6,54 392,40 

22.  Cateter nasal tipo sonda para oxigênio nº 08, tubo de PVC flexível e atóxico com 
superfície rigorosamente lisa, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por óxido de etileno, con Cateter nasal tipo sonda para oxigênio nº 
08, tubo de PVC flexível e atóxico com superfície rigorosamente lisa, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, 
conector universal instalado na ponta distal. 

Unid 240 0,63 

151,20 
 

23.  Cloreto De Sodio 10ml Unid 600 1,67 1002,00 

24.  Soro Fisiologico 100ml Unid 600 4,14 2484,00 

25.  Soro Fisiologico 500ml Unid 300 6,40 1920,00 

26.  Soro Fisiologico 1000ml Unid 240 7,65 1836,00 

27.  Água Destilada 10 Ml Unid 600 0,99 594,00 

28.  

Clorexidina 1% solução aquosa. Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 
1% (10 mg/ml), indicada como antisséptico tópico.Frasco com 1000ml 
Clorexidina 1% solução aquosa. Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 
1% (10 mg/ml), indicada como antisséptico tópico. 

Unid 360 9,24 3326,40 
 
 
 
 
 

29.  

Equipo macrogotas com pinça rolete, câmara flexível de gotejamento, ponta 
perfurante de acordo com as normas ABNT, 20 gotas é o que equivale a 1ml, 
tubo de infusão com 1,20m embalado em papel grau cir Equipo macrogotas com 
pinça rolete, câmara flexível de gotejamento, ponta perfurante de acordo com as 
normas ABNT, 20 gotas é o que equivale a 1ml, tubo de infusão com 1,20m 
embalado em papel grau cirúrgico individualmente esterilizado a óxido de etileno, 
contendo Registro do Ministério da Saúde, data fabricação, validade e lote 

Unid 600 1,60 960,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.  

Protetor ocular adulto produzido com fita micropore, composto dorso de rayon de 
viscose, adesivo acrílico hipoalergênico, compressa de não tecido com filme de 
polietileno e papel. Protetor ocular adulto produzido com fita micropore, composto 
dorso de rayon de viscose, adesivo acrílico hipoalergênico, compressa de não 
tecido com filme de polietileno e papel. 

Unid 840 0,85 714,00 
 
 
 
 
 
 

31.  

Luva cirúrgica estéril, fabricada em látex, lubrificada com finíssimo pó 
bioabsorvível e esterilizada a ETO. Espessura mínima de 0,17mm e comprimento 
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, 8,5 Luva cirúrgica estéril, fabricada em 
látex, lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível e esterilizada a ETO. Espessura 
mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional, 
conforme NBR 13391 da ABNT. Uso Médico. Pacote contendo 01 par. Tamanho 
8,5. 

Unid 240 1,91 458,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.  

Coletor de urina sistema fechado com válvula de escoamento para controle de 
exercícios vesicais e proteção, com registros de esterilização, capacidade 2.000 
ml em pvc especial totalmente atóxico, emba Coletor de urina sistema fechado 
com válvula de escoamento para controle de exercícios vesicais e proteção, com 
registros de esterilização, capacidade 2.000 ml em pvc especial totalmente 
atóxico, embalado individualmente e esterilizado a gás de óxido de etileno. 

Unid 96 2,17 208,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.  Cateter intravenoso periférico de teflow n.º 24 G, cujo cateter adapta 
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito 
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalad Cateter intravenoso 
periférico de teflow n.º 24 G, cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel 
com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data fabricação, pronto para o uso. 

Unid 600 1,10 

660,00 
 
 

34.  

Cateter intravenoso periférico de teflow n.º 22 G, cujo cateter adapta 
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito 
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalad Cateter intravenoso 
periférico de teflow n.º 22 G, cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel 
com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data fabricação, pronto para o uso. 

Unid 600 0,84 504,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.  

Coletor para perfurocortante 7,0 L, fácil de montar, dupla trava, duplo 
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré - montada. Coletor 
para perfurocortante 7,0 L, fácil de montar, dupla trava, duplo revestimento 
interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré - montada 

Unid 36 2,10 75,60 
 
 
 
 
 

36.  Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar, resistente a ruptura e 
vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT. Deve conter no 
saco o símbolo de substância de risco associado, para Saco plástico branco 
leitoso para lixo hospitalar, resistente a ruptura e vazamento, impermeável, 
baseado na NBR 9191/2000 da ABNT. Deve conter no saco o símbolo de 
substância de risco associado, para substâncias químicas (tóxico) de acordo com 
a NBR 7500 da ABNT de março de 2000, com rótulo de fundo branco, desenho e 

Unid 12 20,64 247,68 
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contornos pretos, data e nome da unidade geradora e inscrição "resíduos de 
serviços de saúde", capacidade de 30 litros. 

 
 
 
 
 
 

37.  

Algodão Hidrófilo em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura 
uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de substâncias gordurosas, 
ácidos, álcalis, corante corretivo e alvejante 500g Algodão Hidrófilo em camadas 
sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, 
cor branca, isento de substâncias gordurosas, ácidos, álcalis, corante corretivo e 
alvejante óptico, boa absorção e retenção de líquidos, enrolado com papel 
apropriado em toda a sua extensão, apresentado em rolos embalados 
individualmente com embalagem apresentando identificação, procedência, data 
de validade, lote de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. 500g 

Unid 24 11,27 270,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.  

Sonda Nasoenteral para alimentação enteral adulto 12 Fr 120 cm, poliuretano, 
flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterilizadas em óxido de 
etileno. Sonda Nasoenteral para alimentação enteral adulto 12 Fr 120 cm, 
poliuretano, flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterilizadas em 
óxido de etileno 

Unid 120 9,22 1.106,40 
 
 
 
 
 
 

39.  
Sonda Nasogástrica longa n.º 18 Sonda Nasogástrica longa n.º 18 

Unid 120 1,16 139,20 
 

40.  

Luva de látex para procedimento tamanho M, uso hospitalar, fabricada em látex, 
antialérgica, ambidestras, não estéril, tamanho médio, descartável, hipoalérgica 
com talco, textura e espessura uniformes Luva de látex para procedimento 
tamanho M, uso hospitalar, fabricada em látex, antialérgica, ambidestras, não 
estéril, tamanho médio, descartável, hipoalérgica com talco, textura e espessura 
uniformes 

Caixa 2 20,51 41,02 
 
 
 
 
 
 
 

41.  

Cateter intravenoso periférico de teflon n.º 20 G, cujo cateter adapta 
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito 
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalad Cateter intravenoso 
periférico de teflon n.º 20 G, cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel 
com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data fabricação, pronto para o uso. 

Unid 600 0,94 564,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.  

- Cateter intravenoso periférico de teflon n.º 18 G, cujo cateter adapta 
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito 
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalad Cateter intravenoso 
periférico de teflon n.º 18 G, cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel 
com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único, 
descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo registro 
Ministério da Saúde, lote, validade e data fabricação, pronto para o uso. 

Unid 360 1,46 525,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  Kit Sondagem Vesical estéril descartável 
-Bolsa coletora; 
-Seringa 2 ml; 
-PVPI; 
-Sonda vesical; 
-Lidocaína; 
-Luva estéril;  

Unid 12 69,00 828,00 
 
 
 
 
 
 

44.  

Kit Curativo  
1 pinça reto, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento; 
 
1 pinça anatômica, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento; 
 
1 pinça dente-de-rato, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento, 
com dentes de 3mm sobrepostos em sua porção distal; 
 
1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% em polipropileno laminado em 
polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 40 cm x 40 cm 
de comprimento. 

Unid 12 36,68 440,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.  Kit Sonda Uretral 
 
1 Cuba Rim; 
1 Cúpula; 
1 Campo Cir. Pleno 80x80cm; 
1 Campo Cri. Fenestrado 100cmX100cm; 
10 Compressas de gaze; 
6 Bolas de algodão. 
 

Unid 12 75,74 

908,88 
 
 
 
 

46.  Kit Retirada De Pontos 
 
01 Pinça anatômica 120mm fabricada em liga metálica; 

Unid 12 32,57 390,84 
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01 Tesoura 115mm fabricada em liga metálica; 
05 Gaze 11F 7,5cmX7,5cm. 

 
LOTE 2 

Item Descrição QTDE TOTAL 
  

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 
 

01 

Diária/Locação ambulância (DIA: Início 06 da manhã às 17 horas e 59 minutos da tarde) - 

Somente será utilizado ambulância da empresa prestadora de serviços, quando a ambulância do 
município estiver indisponível ou em outro atendimento. 

 

 
48 

666,67 
 
 
 
 
 
 

 
32.000,16 

 
02 

Diária/Locação ambulância (NOITE: Início 18 horas da noite às 05 horas e 59 minutos da 
manhã) - Somente será utilizado ambulância da empresa prestadora de serviços, quando a 

ambulância do município estiver indisponível ou em outro entendimento. 

 

 
48 

750,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
36.000,00 

 
03 

Em caso de remoção de paciente acrescenta-se conforme km rodado (ida e volta) 

 

 

OBS: Composição Ambulância UTI Móvel: Maca rígida bom estado, Máscara com 
reservatório de oxigênio, Cateter de oxigênio, Régua Oxigênio cilindro grande com duração 
para 04 horas com 03 pontos de saída, Prolongamento de látex, Soro fisiológico, Ataduras, 
Talas de fixação, Tábua rígida, Colar cervical, Gazes, Luva de procedimento, Avental 
descartável, Máscara N 95, Respirador modelo Inter, Desfibrilador, Bomba de infusão,  
Traqueias para entubação orotraqueal, Traqueia laríngea, Medicação: (Dopamina, 
Noradrenalina, Fentanil, complexo B, fenergan, plasyl, atropina, Diazepan, Haldol, Dipirona, 
Buscopan composto, Dormonid), Oximetro monitorização sinais vitais. (03 unidades), 
Laringoscopio - 5 lâminas, Equipo macrogotas, polifix, Cateter, lâmina de bisturi, Kit Parto, Kit 
pequenas cirurgias, Kit sondagem, Kit entubação (Traqueias, Filtro barreira) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.400 km 
 

3,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.760,00 

 
 

CRUZEIRO DO IGUAÇU 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

    
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

Local da prestação dos serviços:  Cruzeiro do Iguaçu 

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo e Sindicato 2021 

Número de meses de execução contratual 12 

    

    
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

Salário Normativo da Categoria Profissional:  R$                                                     1.438,00  

    Módulo 1 - Composição da Remuneração 

    
1 Composição da Remuneração Percentual (%) Valor (R$) 

A Salário-Base    R$         1.438,00  

B Adicional de Periculosidade     

C Adicional de Insalubridade 30%  R$            363,60  
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D Adicional Noturno     

E Adicional de Hora Noturna Reduzida     

F Remuneração do sobreaviso 1/3    R$            695,42  

G Outros (especificar)     

Total    R$         2.497,02  

    

    Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 
   Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

    
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33%  R$            208,09  

B Adicional de Férias 12,10%  R$            302,14  

Total    R$            510,22  

    

    Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Base de Cálculo: Módulo 1 + Submódulo 2.1 
 

 R$         3.007,24  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 

A INSS 20,00%  R$            601,45  

B Salário Educação 2,50%  R$              75,18  

C SAT: 3%                                                       FAT: 2% 6,00%  R$            180,43  

D SESC ou SESI 1,50%  R$              45,11  

E SENAI - SENAC 1,00%  R$              30,07  

F SEBRAE 0,60%  R$              18,04  

G INCRA 0,20%  R$                6,01  

H FGTS 8,00%  R$            240,58  

Total  39,80%  R$         1.196,88  

    

    Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

    
2.3 Benefícios Mensais e Diários Percentual (%) Valor (R$) 

A Transporte 6,00%  R$                    -    

B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00%  R$            340,00  

C Plano de Benefício Social familar    R$                    -    
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D Beneficio Assistência médica    R$                    -    

E Qualificação    R$                    -    

F Outros (especificar)     

Total    R$            340,00  

    

    Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

    
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Percentual (%) Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias    R$            510,22  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições    R$         1.196,88  

2.3 Benefícios Mensais e Diários    R$            340,00  

Total    R$         2.047,11  

 
   

    Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

Base de Cálculo: MOD 1+ SUBMOD 2.1 
 

 R$         3.007,24  

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42%  R$              12,63  

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03%  R$                0,90  

C 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 

4,35%  R$            130,82  

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94%  R$              58,34  

E 
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

0,71%  R$              21,35  

F 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

0,03%  R$                0,90  

Total    R$            224,94  

    

    Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

    

    Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

Base de Cálculo: (MÓDULO 1 + MÓDULO 2.1) 

 
 R$         3.007,24  

4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$) 

A Férias e Adicional de férias    R$                    -    

B Ausências Legais 1,63%  R$              49,02  

C Licença-Paternidade 0,02%  R$                0,60  

D Ausência por acidente de trabalho 0,33%  R$                9,92  

E Afastamento Maternidade 0,06%  R$                1,65  
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F Outros (especificar)     

Total     R$              61,20  

    

    Submódulo 4.2 - Intrajornada 

 
   

4.2 Intrajornada Percentual (%) Valor (R$) 

A Intervalo para repouso e alimentação     

Total    R$                    -    

    

    Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
   

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais    R$              61,20  

4.2 Intrajornada    R$                    -    

Total    R$              61,20  

    

    Módulo 5 - Insumos Diversos 

    
5 Insumos Diversos Percentual (%) Valor (R$) 

A Uniformes    R$              20,50  

B Materiais    R$                    -    

C Equipamentos    R$                    -    

D Outros (especificar)     

Total     R$              20,50  

    
Custo direto: Somatório dos Módulos 1+2+3+4+5 

 
 R$         4.850,76  

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

    
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 

A Custos Indiretos 5,00%  R$            242,54  

B Lucro 10,00%  R$            509,33  

C Tributos     

  C.1. COFINS 3,00%  R$            183,99  

  C.2. PIS 0,65%  R$              39,87  

  C.3. ISS 5,00%  R$            306,66  
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TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS 8,65%   

Preço  R$         6.133,15  

Total     R$         1.282,39  

    

    2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

    
  

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

Percentual (%) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração    R$         2.497,02  

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários    R$         2.047,11  

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão    R$            224,94  

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente    R$              61,20  

E Módulo 5 - Insumos Diversos    R$              20,50  

Subtotal (A + B +C+ D+E)    R$         4.850,76  

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro    R$         1.282,39  

Valor Total por Empregado     R$         6.133,15  

    

    FATOR K  - ACÓRDÃO TCU 289/2018 - Plenário de 21/02/2018 

CUSTO TOTAL / REMUNERAÇÃO TOTAL = MÁXIMO 2,70 2,46 
 

    

 
Quantidade de profissionais 1,00   

    

 

VALOR MENSAL  R$                     6.133,15  
 

 

VALOR TOTAL  R$                   73.597,81  
 

 
 
 
 
 
 

CRUZEIRO DO IGUAÇU 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

CARGO: ENFERMEIRO 

    
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

Local da prestação dos serviços:  Cruzeiro do Iguaçu 

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo e Sindicato 2021 

Número de meses de execução contratual 12 
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

Salário Normativo da Categoria Profissional: 
 R$                                                                                                              
2.165,00  

    Módulo 1 - Composição da Remuneração 

    
1 Composição da Remuneração 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A Salário-Base   
 R$                                                                 

2.165,00  

B Adicional de Periculosidade     

C Adicional de Insalubridade 30% 
 R$                                                                    

363,60  

D Adicional Noturno     

E Adicional de Hora Noturna Reduzida     

F Remuneração do sobreaviso 1/3   
 R$                                                                 

1.046,32  

G Outros (especificar)     

Total   
 R$                                                                

3.574,92  

    

    Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 
   Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

    
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 
 R$                                                                    

297,91  

B Adicional de Férias 12,10% 
 R$                                                                    

432,57  

Total   
 R$                                                                   

730,48  

    

    Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Base de Cálculo: Módulo 1 + Submódulo 2.1 
 

 R$                                                                
4.305,40  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 R$                                                                    

861,08  

B Salário Educação 2,50% 
 R$                                                                    

107,63  

C SAT: 3%                                                       FAT: 2% 6,00% 
 R$                                                                    

258,32  

D SESC ou SESI 1,50% 
 R$                                                                      

64,58  

E SENAI - SENAC 1,00% 
 R$                                                                      

43,05  

F SEBRAE 0,60% 
 R$                                                                      

25,83  
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G INCRA 0,20% 
 R$                                                                        
8,61  

H FGTS 8,00% 
 R$                                                                    

344,43  

Total  39,80% 
 R$                                                                

1.713,55  

    

    Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

    
2.3 Benefícios Mensais e Diários 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A Transporte 6,00% 
 R$                                                                           

-    

B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00% 
 R$                                                                    

340,00  

C Plano de Benefício Social familar   
 R$                                                                           

-    

D Beneficio Assistência médica   
 R$                                                                           

-    

E Qualificação   
 R$                                                                           

-    

F Outros (especificar)     

Total   
 R$                                                                   

340,00  

    

    Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

    
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias   
 R$                                                                    

730,48  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   
 R$                                                                 

1.713,55  

2.3 Benefícios Mensais e Diários   
 R$                                                                    

340,00  

Total   
 R$                                                                

2.784,02  

 
   

    Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

Base de Cálculo: MOD 1+ SUBMOD 2.1 
 

 R$                                                                
4.305,40  

3 Provisão para Rescisão 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 
 R$                                                                      

18,08  

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 
 R$                                                                        
1,29  

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 
 R$                                                                    

187,28  

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 
 R$                                                                      

83,52  

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,71% 
 R$                                                                      

30,57  
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F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,03% 
 R$                                                                        
1,29  

Total   
 R$                                                                   

322,04  

    

    Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

    

    Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

Base de Cálculo: (MÓDULO 1 + MÓDULO 2.1) 

 

 R$                                                                 
4.305,40  

4.1 Ausências Legais 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Férias e Adicional de férias   
 R$                                                                           

-    

B Ausências Legais 1,63% 
 R$                                                                      

70,18  

C Licença-Paternidade 0,02% 
 R$                                                                        
0,86  

D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 
 R$                                                                      

14,21  

E Afastamento Maternidade 0,06% 
 R$                                                                        
2,37  

F Outros (especificar)     

Total    
 R$                                                                     

87,61  

    

    Submódulo 4.2 - Intrajornada 

 
   

4.2 Intrajornada 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Intervalo para repouso e alimentação     

Total   
 R$                                                                           

-    

    

    Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
   

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   
 R$                                                                      

87,61  

4.2 Intrajornada   
 R$                                                                           

-    

Total   
 R$                                                                     

87,61  

    

    Módulo 5 - Insumos Diversos 
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5 Insumos Diversos 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Uniformes   
 R$                                                                      

20,50  

B Materiais   
 R$                                                                           

-    

C Equipamentos   
 R$                                                                           

-    

D Outros (especificar)     

Total    
 R$                                                                     

20,50  

    
Custo direto: Somatório dos Módulos 1+2+3+4+5 

 

 R$                                                                
6.789,10  

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

    
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A Custos Indiretos 5,00% 
 R$                                                                    

339,45  

B Lucro 10,00% 
 R$                                                                    

712,86  

C Tributos     

  C.1. COFINS 3,00% 
 R$                                                                    

257,52  

  C.2. PIS 0,65% 
 R$                                                                      

55,80  

  C.3. ISS 5,00% 
 R$                                                                    

429,20  

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS 8,65%   

Preço 
 R$                                                                 

8.583,92  

Total    
 R$                                                                

1.794,82  

    

    2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

    
  Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 

Percentual 
(%) 

Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração   
 R$                                                                 
3.574,92  

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários   
 R$                                                                 
2.784,02  

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   
 R$                                                                    
322,04  

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente   
 R$                                                                      
87,61  

E Módulo 5 - Insumos Diversos   
 R$                                                                      
20,50  

Subtotal (A + B +C+ D+E)   
 R$                                                                
6.789,10  

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro   
 R$                                                                 
1.794,82  

Valor Total por Empregado    
 R$                                                                
8.583,92  
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FATOR K  - ACÓRDÃO TCU 289/2018 - Plenário de 21/02/2018 

CUSTO TOTAL / REMUNERAÇÃO TOTAL = MÁXIMO 2,70 2,40 
 

    

 
Quantidade de profissionais 1,00   

 
 

 

 

VALOR MENSAL 
 R$                      
8.583,92  

  
 
 
 

VALOR TOTAL 
 R$                  

103.007,01   

 
 


