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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2019-SMS   

 

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE OURILÂNDIA DO NORTE – PARÁ E A EMPRESA 

JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP, REFERENTE À 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 11.441.605/0001-34, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, 

Sra. MARINALVA SOARES DA SILVA, brasileira, divorciada, pecuarista, portadora do RG Nº. 

2234375 SSP/PA, inscrita no CPF/MF Nº. 328.337.842 - 87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 

s/n, Cooperlandia, Ourilândia do Norte - PA, a seguir denominado simplesmente “Contratante”, e de 

outro lado à empresa JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 

13.390.706/0001-59, Inscrição Estadual nº 905.52349-03, Inscrição Municipal 15.796, sediada à Rua 

Cerejeira, 63 – Jd. Queiroz – CEP 86.192-220 – Cambé – PR, tendo para contato o Fone/Fax: (43) 

3029-1403 e o e-mail: vendas@jaraguamercantil.com.br / jaragua@jaraguamercantil.com.br, neste ato 

representado pelo Representante legal o Srº Laudinei Antonio Campos, brasileiro, casado 

Representante Comercial, residente e domiciliado à Rua Elis Regina, nº 217 – Jardin Bavária – CEP nº 

86.082-015 – Londrina - PR, vencedora do Lote 03 no Valor Total de R$ 79.699,75 (Setenta e Nove 

Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), de ora em diante denominada 

simplesmente “Contratada”, objeto do Processo Administrativo 000025 – Pregão Presencial 

000011/2019-SMS, em observância ao que prescreve a Lei Federal de Licitação nº 8.666/93, e suas 

alterações, bem como em conformidade com a justificativa e as cláusulas seguintes: 

 

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato administrativo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES, conforme relacionado no quadro do anexo I – deste contrato, em conformidade 

ainda com o descrito no instrumento convocatório/edital e seus anexos e em conformidade com o 

preço constante na proposta de preços devidamente reformulada pós-lances, e de acordo com os 

ditames da Lei Federal nº 8.666/93, instrumentos estes que são parte integrantes do presente contrato 

administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição. 

 

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - Dos preços 

2.1.1 O Contratante pagará ao contratado, o valor de R$ 79.699,75 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos 

e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), do fornecimento do objeto descrito na cláusula 

primeira e Anexo I deste Contrato. 

2.1.2 A importância total referida no subitem 2.1.1, foi extraída da proposta reformulada pós-lances, e 

nela incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do Objeto licitado, tais como 

encargos sociais, previdenciário, trabalhista, seguro e transporte, de modo a constituírem a única e total 

contraprestação pela execução do contrato administrativo. 

 

2.2 - Do Pagamento 

2.2.1 O pagamento concernente às despesas de fornecimento do objeto, descritos no subitem 1.1 da 

cláusula primeira será efetuado pela Tesouraria do Município, através depósito bancário ou (TED) em 

mailto:vendas@jaraguamercantil.com.br
mailto:jaragua@jaraguamercantil.com.br
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nome da Contratada, a vista no ato do recebimento dos produtos mediante nota fiscal/ fatura 

devidamente empenhada, e acompanhada da respectiva ordem de compra. 

2.2.2 Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.3 O pagamento destes materiais será a vista, pós entrega definitiva dos produtos. 

 

Conta a ser Creditada 

Banco: Itaú Agência: 3893 Conta Corrente: 30270-7 

 

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de: emenda parlamentar 

nº11441.605000/1170-03, emenda parlamentar 11441.605000/1180 -07, alocados na seguinte dotação 

orçamentaria: 

 

10.122.0002.1053.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes–FMS/SMS 

44.90.52.00 – Equipamentos e material permanente. 

 

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

4.1 A vigência deste contrato iniciará a partir de sua publicação nos diários oficiais e encerrando-se em 

31/12/2019. 

4.2 O presente contrato administrativo poderá ser prorrogado por iniciativa exclusiva do Contratante 

em conformidade com o prescrito no art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 

preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1 O Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 

6.2 Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto, 

diligenciando nos casos que exigem providências de reparos técnicos dentro da vigência da garantia, 

isentando neste caso qualquer despesa decorrente, ao Contratante. 

6.3 Providenciar o pagamento a Contratada no prazo pactuado na cláusula segunda, subitem 2.2.1, 

mediante nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de 

compra/fornecimento emitida por servidor do Município devidamente credenciado. 

 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada se compromete a realizar a entrega do objeto descrito na cláusula primeira, na sede 

do Município no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, em 

observância ao que prescreve o instrumento convocatório/edital, o anexo I – Termo de Referência, a 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente dentre elas o Código de Defesa 

do Consumidor, e de acordo com o valor vencido no pregão e descrito na proposta de preços 

reformulada pós-lances, instrumentos estes que fazem parte deste contrato administrativo para todos os 

efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição. 
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7.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega do objeto ora contratado. 

7.3 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, eventuais peças em que se verificarem defeitos, 

vícios, declínio na qualidade, observado qual seja o prazo de garantia, conforme detalhado no subitem  

7.4 Dar garantia dos produtos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, em conformidade com o 

fabricante, avocando para si eventuais custas decorrentes de substituição de peças e ou mão de obra 

decorrente. 

 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS 

8.1 Fica acordado entre as partes que não se aplica na presente avença qualquer pretensa de 

realinhamento de preços. 

 

9.0 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 

conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

9.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 

Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei 

citada. 

 

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 A fiscalização sobre o fornecimento/recebimento do objeto do presente contrato, será exercida 

por um representante do Contratante, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

10.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 

inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

10.3 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, se considerados em 

desacordo com os termos do presente contrato administrativo. 

 

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO 

11.1 Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 

contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a 

mesma ser exigida a qualquer tempo. 

 

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, erros ou atrasos na 

entrega dos materiais e quaisquer outras irregularidades, a Administração Municipal poderá, garantida 

a prévia defesa, aplica a adjudicatária as seguintes sanções: 

a) advertência.  

b) multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato administrativo, em decorrência de 

eventual fato superveniente que eventualmente cause prejuízo ao erário, sem prejuízo da rescisão 

contratual quando for o caso, salvo se por motivo de força maior definido em lei, e reconhecido pela 

Autoridade Máxima Municipal. 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art 7° da lei 10.520/2002. 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

a contratante promova sua reabilitação. 

12.2 A sanção de advertência de que trata a alínea “a” será aplicada pela Autoridade Máxima 

Municipal e poderá ser aplicada no caso de descumprimento das determinações necessárias à 

regularização das faltas ou defeitos observados no objeto ou descumprimento de qualquer avença deste 

contrato administrativo. 

 

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, 

ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

 

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 O Município se responsabilizará pela publicação do extrato do presente contrato administrativo, 

junto ao veículo de publicações de atos administrativos. 

 

15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ourilândia do Norte-Pa, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da execução do presente Contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma.  

 

 

Município de Ourilândia do Norte-PA, 28 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Marinalva Soares da Silva 

Secretária Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP 

CNPJ nº 13.390.706/0001-59 

CONTRATADO 
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ANEXO I 

 

LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QT UN MARCA 
 VALOR 

UN  

 VALOR 

TOTAL  

2 

ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE 

ADULTO Especificações: Braçadeira, 

Confeccionada em tecido de algodão, 

Flexível, Antialérgico. 

Contendo o nº da portaria do INMETRO. 

Medindo 52x14cm, Fecho Velcro, 

Aprovação: 

Portaria do INMETRO / DIMEL nº 322 de 

11/09/09, MODELO: PA 2002, MARCA 

“P.A.MED” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: 80540449001 

2 UN P.A.MED R$94,83 R$189,66 

8 

ASPIRADOR CIRÚRGICO COM 

PEDESTAL Especificações, Motor: 

Monofásico com capacitor permanente 1/5 

HP, Capacidade: 04 litros. 

Rotações: 1.750 RPM, Proteção de motor: 

Através de protetor térmico que desativa o 

conjunto no excesso de temperatura, 

tornando a ligar quando a temperatura volta 

ao normal. 

Consumo: baixo de 341 w, Tensão de 

Alimentação: automática 127/220 Volts. 

Amperagem: 2.4A em 127 v e 1.25ª em 220 

Volts, Compressor: a pistão, Lubrificação: 

isento. 

Fluxo: 34 litros de ar por minuto. 

Vácuo Maximo: 25 polegadas de mercúrio. 

Vacuômetro: para indicação do vácuo geral. 

Regulador: regulador de vácuo de zero a 

Maximo (25 pol./Hg), Frasco coletor: com 

capacidade de 3,25 litros de vidro 

autoclavável. 

Tampa do frasco: borracha com acoplamento 

de válvula de segurança incorporada. 

Válvula de segurança: contra 

transbordamento de frasco, Filtro: filtro 

1 UN NEVONI 
R$2.947,

79 
R$2.947,79 
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bactericida. 

Dimensões e Peso, Altura: 320 mm. 

Largura: 310 mm, Comprimento: 210 mm. 

Peso: 19 kg, Acessórios: 

01 Tampa de borracha c/ válvula de 

segurança acoplado, 01 Jogo de cânulas (3 

unidades). 

1,6 Metros de tubo de silicone. 

01 Filtro bactericida, 01 Vacuômetro. 

01 Suporte c/rodízios, MODELO: 1001 VF-

PE 

MARCA: “NEVONI” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO DA ANVISA: 80112550003 

10 

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 

ADULTO 200 KG, Especificações: 

Estrutura em chapa de aço carbono com 

proteção de tinta epóxi, Capacidade máxima 

200 kg. 

Divisões de 50 gramas, Plataforma: 340 x 

400 mm, Régua antropométrica com escala 

de 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 

0,5 cm. 

Altura de 1,30 m, Tapete adesivo em PVC. 

Pés reguláveis em borracha sintética. 

Função TARA até a capacidade máxima da 

balança, Display Led com 6 dígitos de 14,2 

mm de altura e 8,1 mm de largura. 

Fonte externa 90 a 240 VAC com 

chaveamento automático, Bivolt ,Padrão na 

cor branca. 

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo 

IPEM, MODELO: W200-A, MARCA: 

“WELMY” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: ISENTO 

3 UN WELMY R$992,37 R$2.977,11 

16 

BIOMBO TRIPLO ESMALTADO COM 

RODÍZIOS, Especificações, Biombo triplo 

esmaltado, dobrável para ambos os lados, 

com tecido, Estrutura em tubo de aço 

carbono redondo de ¾ x 1.20mm, Dobrável 

para ambos os lados, com dois eixos 

giratórios, Rodízios giratórios de 2” nas 

2 UN 
RENASC

ER 
R$357,80 R$715,60 
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laterais, Pés de apoio protegidos por 

ponteiras plásticas, Acompanha tecidos em 

algodão cru removíveis, Acabamento em 

pintura epóxi, tratamento anti-ferruginoso 

Dimensão: 1870 x 1800 mm – aberto 

MODELO: RN-14028 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: ISENTO 

17 

BISTURI ELETRONICO 

MICROPROCESSADO PORTATIL 

DIGITAL 100 WATTS. 

Especificações, Equipamento 

microprocessado com controle totalmente 

digital, Possui sinalização audiovisual, 

Saídas totalmente isoladas, Teclas totalmente 

blindada e a prova de líquidos, O único em 

sua categoria a oferecer 3 tipos de correntes: 

Corte, Coagulação e Blend. 

Controle de potencia digital e independente 

para corte, blend, coagulação, Sinalização 

audiovisual. 

Alarme de segurança que bloqueia todos os 

circuitos em caso de rompimento da placa 

neutra. 

Saídas totalmente isoladas, Pedal com 

penetração nociva de água: IPX48, 

Ventilação por convecção natural, Permite o 

uso de placa neutra simples descartável sem 

o uso de um acessório especifico. 

Características Técnicas, Potencias de saída: 

Corte: 100 W – carga 300 Ohms. 

Blend: 50 W – carga 300 Ohms. 

Coagulação: 25 W – carga 300 Ohms. 

Frequência, Corte: 442 kHz – senoidal. 

Blend: 442 kHz modulado a 30,3 kHz – duty 

49%, Coagulação spray: pulso senoidal com 

taxa de repetição de 30,3 kHz, Dimensões e 

Peso: 

Altura: 14,4 cm, Largura: 23 cm. 

Profundidade: 23,5 cm, Peso: 2,6 kg. 

Acessórios inclusos, Cabo de placa neutra- 

Ref. CPN-400, 1 Pedal simples- Ref. PS-100 

1 UN 
TRANS

MAI 

R$4.544,

55 
R$4.544,55 
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1 Caneta padrão de baixa - Ref. CPB-100 

1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)- 

Ref. PN-100 

1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm2) 

1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100 

1 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85 

1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)- 

Ref. EA-66 

1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)- 

Ref. EAL-4.5 

1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)- Ref. EB-

2.1 

1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)- Ref. EB-

4.2 

1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)- 

Ref. EFR-67 

1 Manual do usuário 

1 Certificado de garantia. 

MODELO: BP100-D 

MARCA: “TRANSMAI” 

PROCEDENCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: 80052640023 

19 

CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO 

CARBONO MANUAL 

Especificações: 

Confeccionado em aço carbono. 

Cor preto. 

Assento e encosto em nylon almofadado, 

Freios bilaterais, 

Apoio de braços removível, apoio para pés, 

com elevação de pernas e panturrilha. 

Roda dianteira aro 06” polegadas, e rodas 

traseiras aro 24” polegadas em aluminio, 

pneus maciços, 

Dimensões e peso: 

Largura do assento: 45 cm. 

Altura do assento no chão: 50 cm. 

Largura total aberta: 67 cm. 

Peso da cadeira: 13 Kg. 

MODELO: PL-101 

MARCA: “PRÓ-LIFE” 

PROCEDENCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: 80722620001 

3 UN 
PRÓ-

LIFE 
R$713,88 R$2.141,64 
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22 

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 

VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, 

REAGENTES, TERMOLÁBEIS E 

SANGUE 

Especificações: 

Câmara vertical, de formato externo e interno 

retangular. 

Capacidade para armazenamento de 150 

litros úteis. 

Refrigeração com compressor hermético de 

baixo consumo com unidade selada e isenta 

de vibrações, ecologicamente correta (livre 

de CFC, gás R134a) unidade evaporadora 

aletada tipo “ar forçado; com sistema de 

circulação interna por ar forçado através de 

micro ventiladores por sistema difusor 

direcionado para cada gaveta/prateleira, 

proporcionando a maior homogeneidade da 

temperatura em todo interior do gabinete sem 

provocar vibrações. 

O sistema de ar forçado possui controle para 

desligamento com abertura de porta, assim 

evitando a perda do frio interno. 

Degelo automático seco com evaporação de 

condensado sem trabalho adicional. 

Câmara externa em chapa de aço inoxidável 

escovado. 

Câmara interna em aço inoxidável para longa 

vida útil e perfeita assepsia. 

Três prateleiras em aço inoxidável com 

regulagem de altura e vazada. 

Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso 

vertical com chave. 

Puxador anatômico em material não oxidante 

de alta resistência. 

Fechamento automático com vedação de 

perfil magnético e guarnição de PVC em 

todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro 

lados. Isolamento térmico de 75 mm nas 

paredes em poliuretano injetado expandido 

livre de CFC. Montado sobre chassi metálico 

com 4 rodízios especiais com freio na parte 

frontal para 

3 UN ELBER 
R$15.253

,70 
R$45.761,10 
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fácil travamento. 

Painel de Comando: 

Painel de comando e controle frontal e 

superior de fácil acesso e visualização, com 

display LCD com fundo iluminado com 

caracteres expandidos para rápida 

visualização dos parâmetros, com saída USB 

e PEN DRIVE, comando (termostato) 

eletrônico digital microprocessado 

programável, com ajustes dos parâmetros 

através de senha diretamente no display. 

Exibe no painel LCD simultaneamente as 

temperaturas de momento, máxima, mínima 

com data e hora, nível da carga de bateria, 

descrição de alertas e alarmes em forma de 

texto com sinalização áudio visual de porta 

aberta, bateria baixa, falta de energia e erro 

de temperatura. Menu para multi sensores, 

que permite visualizar simultaneamente a 

temperatura em todos os sensores instalados. 

Leitura das temperaturas máxima e mínima 

diretamente e simultaneamente no mesmo 

display. Indicação visual de equipamento 

ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, 

bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e 

erro de temperatura; programável de 2°C a 

8°C com temperatura controlada 

automaticamente a 4ºC por solução 

diatérmica. 

Display luminoso com visores grandes para 

visualização da temperatura à distância, com 

número decimal 0,1ºC. Quatro sensores tipo 

NTC, um imerso em solução glicerol 

(simulando temperatura da vacina) e um 

sensor interno no ar para o controle da 

temperatura e outro no ambiente externo; o 

quarto sensor como sistema de segurança. 

Luz de LED interna de alta capacidade e vida 

útil com acionamento automático pela 

abertura da porta ou temporizada com 

acionamento externo mesmo com a porta 

fechada por tempo programável pelo usuário 

no painel em LCD. 
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Sistemas de alarme sonoro, visual e escrito 

no painel sempre que a conservadora 

trabalhar em temperaturas fora do 

programado (máxima ou mínima), porta 

aberta, falta de energia e bateria baixa 

(dotado de bateria recarregável). 

É possível interromper os alarmes sonoros e 

visuais através do acionamento de 1qualquer 

tecla do painel (se a temperatura se mantiver 

fora do especificado, os alarmes voltam a 

soar após o tempo pré- determinado). Possui 

memória para registro das temperaturas de 

momento, máxima e mínima e de todos os 

eventos da conservadora diretamente no 

painel, mantendo histórico com data e hora 

com intervalo de tempo programável 

(acionado por tecla), com memorização dos 

dados mesmo na falta de energia elétrica para 

total segurança do produto armazenado. 

Permite baixar e salvar relatórios detalhados 

com gráficos de temperaturas e de todos os 

eventos que ocorrem na conservadora em 

Pen drive através de conexão USB frontal no 

painel de controle, independente de 

computador ou software. 

Data Logger: 

Software de gerenciamento via computador 

com emissão de relatórios de gráficos de 

performance e eventos, inclusive retroativos, 

obtidas através de porta USB com PEN 

DRIVE; 

Sistema de redundância elétrico / eletrônico 

garantindo perfeito funcionamento do 

equipamento; 

Sistema que restabelece os parâmetros 

mesmo com variação brusca da energia. 

Sistema de auto check das funções 

eletrônicas programadas, verificação dos 

principais componentes da conservadora que 

mostrará um código de falha caso encontre 

algum defeito. 

Discador telefônico: 

Sistema de alarme remoto à distância que 
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realiza chamadas telefônicas via central 

telefônica ou linha fixa direta para até seis 

telefones ou celular prefixados, sempre que a 

temperatura estiver em nível crítico e/ou por 

bateria baixa. 

Sistema de segurança: 

Termostato analógico para redundância, 

instalado em paralelo ao controlador 

eletrônico da conservadora, assumindo 

automaticamente o controle das funções e 

comando do compressor de frio sempre que 

houver falha no comando eletrônico; 

Programado para manutenção da temperatura 

na faixa de +2,5°C a +7,5°C; ou digital 

programado para controlar emergencialmente 

a temperatura interna caso o sistema 

principal pare de funcionar. Sistema Elber 

Sis: 

Sistema de monitoramento remoto que 

permite ao usuário acompanhar de qualquer 

lugar do mundo, através de smartphone, 

computador ou tablet, todas as informações 

emitidas pela conservadora. 

Os usuários previamente cadastrados 

recebem alertas e alarmes através de e-mails 

e mensagens SMS caso conservadora atinja 

níveis críticos de temperatura (temperaturas 

fora do especificado) ou sair a energia. 

Permite acompanhamento e emissão de 

relatórios de todos os eventos, com gráficos 

de desempenho da conservadora, 

monitoramento do compressor, aberturas de 

porta, tensão da fonte de energia, tensão da 

rede elétrica, nível de bateria, temperatura 

máxima e mínima de todos os sensores com 

data e hora com intervalos programáveis. 

Permite suporte técnico remoto para ajustes 

de programação e configuração; os dados 

armazenados são criptografados 

(invioláveis). 

Sistema de emergência: 

Integrado ao gabinete na parte inferior da 

câmara, equipada com bateria estacionária 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 

Avenida das Nações nº 415  - CEP 68390-000  -  Ourilândia do Norte - Pará 

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81    www.ourilandia.pa.gov.br     PABX: (94) 343-1289/1284 

 

Página 13 de 19 

 

recarregável que permite autonomia de 48 

horas sem energia convencional mantendo 

em funcionamento todas as funções elétricas, 

eletrônicas, sistemas de alarmes e 

compressor de frio mantendo a temperatura 

estável e constante dentro do programado da 

conservadora. 

Tampa frontal ou lateral basculante para 

limpeza do sistema mecânico e filtros. 

Chave geral de alimentação: 

Tipo disjuntor liga/ desliga e fusíveis de 

segurança (supressor de surto); 

Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir). 

Todas as características estão em 

conformidades com manual técnico em 

Português. 

MODELO: CSV 150 

MARCA: “ELBER” 

PROCEDENCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: 80698750002. 

23 

CARRO CURATIVO INOX, COM BALDE 

E BACIA INOX 

Especificações: Estrutura em tubos de aço 

inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304. 

Tampo e prateleira em chapa de aço inox de 

0.80mm de espessura – AISI430. 

Com gradil proteção lateral no tampo e 

prateleira. Suporte para balde e bacia 

acoplado. 

Acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 

01 bacia inox. 

Pés com rodízios giratórios de 2” diâmetro. 

Dimensão: 800 x 400 x 800 mm 

MODELO: RN-04010 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: Isento 

1 UN 
RENASC

ER 

R$1.059,

62 
R$1.059,62 

27 

CRIOCAUTÉRIO DEMATOLÓGICO DE 

NITROGENIO LÍQUIDO 350 ML 

Especificação: 

Aparelho Dermatológico Criocautério de alta 

tecnologia e confiabilidade 

Desenvolvido por engenheiro e 

1 UN 
NITROS

PRAY 

R$3.549,

59 
R$3.549,59 
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dermatologistas especializados em criogenia 

e criocirurgias. 

Abastecido com nitrogênio liquido 

dermatológico. 

A temperatura de -196°C. 

Assistência técnica nacional 

Estojo contendo: 

6 ponteiras spray. 

2 ponteiras de contato. 

1 adaptador de agulhas. 

MODELO: NITRO 350 

MARCA: “NITROSPRAY” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: 80751510001 

28 

MESA (DIVÃ) DE EXAME CLINICO 

INOX, LEITO ESTOFADO 

Especificações: 

Estrutura em tubo de aço inox redondo de 1” 

¼ x 1.20mm – 304AISI. 

Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm 

com espuma D26R estofado de algodão com 

poliéster, revestimento revestido em courvin. 

Cabeceira regulável através de cremalheiras. 

Pés com ponteiras plásticas. 

Dimensão: 1900 x 650 x 850 mm. 

Capacidade: Até 110 Kg. 

Tamanho adulto, 

Cor azul. 

MODELO: RN-08010 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: 80430259007 

1 UN 
RENASC

ER 
R$804,41 R$804,41 

29 

ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS EM 

AÇO INOX 

Especificações: 

Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 

x 1.20mm – 304AISI 

Pisos de madeira, revestidos com borracha 

antiderrapante 

Pés com ponteiras plásticas 

Dimensão: 390x540x330 mm 

Capacidade: 110 kg 

Dimensão degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º 

2 UN 
RENASC

ER 
R$189,67 R$379,34 
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Piso: 180 mm 

MODELO: RN-10006 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: ISENTO 

31 

ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO 

Especificações: 

Auscultador em aço inoxidável 

Tipo Duplo. 

MODELO: DUPLO BIC ADULTO 

MARCA “BIC” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO DA ANVISA: 80540449003 

3 UN BIC R$34,48 R$103,44 

32 

FOCO CLÍNICO AUXILIAR C/ESPELHO 

Especificações: 

O Foco Clínico FM 500L foi projetado com a 

mais nova tecnologia de 

iluminação através de lâmpada de LED, 

proporcionando uma luz intensa, direcionada 

e sem manchas. Permite a possibilidade do 

acoplamento do espelho opcional, que vem 

sendo muito utilizado por ginecologistas no 

acompanhamento de exames, 

proporcionando um maior conhecimento à 

paciente de sua anatomia. 

Aplicações 

Fonte de luz em diagnósticas e pequenas 

cirurgias. 

Na ginecologia, auxilia na interpretação da 

sexualidade da mulher adulta, além de 

instruir e apoiar os ensinamentos de higiene e 

educação sexual da criança. 

Características Técnicas: 

Peso: 3,2 Kg. 

Cor: Branca. 

Lâmpada LED 6500K. 

Altura ajustável de 1,15 a 1,60 m. 

Corpo em metal com pintura eletrostática. 

Base com 5 rodízios com freios, 

proporcionando maior estabilidade e 

segurança. 

Alimentação Elétrica: 100 – 230 V ~. 

MODELO: FM 500 L. 

2 UN 
MEDME

GA 
R$648,36 R$1.296,72 
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MARCA: “MEDMEGA” 

PROCEDÊNCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: 80257089010. 

34 

PORTA SACO HAMPER INOX 

Especificações: 

Estrutura em tubo de aço inox redondo de ¾ 

x 1.20mm – 304AISI. 

Três pés providos de rodízios giratórios de 2” 

(50mm). 

Acompanha saco em tecido algodão cru 

Dimensão: 530 x 850 mm. 

Capacidade: 100 Lts. 

MODELO: RN-14009 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: ISENTO 

2 UN 
RENASC

ER 
R$291,41 R$582,82 

36 

LANTERNA CLINICA LED 

Especificações: 

A lanterna multiclinic é um aparelho portátil 

para auxiliar a iluminação nos exames 

clínicos de rotina em hospitais, clínicas, 

pronto socorro e consultório médicos em 

geral. 

Características técnicas: 

LED (light emission diode). 

Tensão elétrica (volts): 3,0 – 3,2 V. 

Luminosidade (miliCandela): 12.000 – 

15.000 mCd. 

Temperatura de cor (Kelvin): 5.500 a 5.800 

K. 

Durabilidade: 10.000 horas (mínimo). 

MODELO: LANTERNA MULTICLINIC 

MARCA: “MIKATOS” 

PROCEDENCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: 80218939001 

11 UN 
MIKATO

S 
R$41,38 R$455,18 

37 

MESA DE EXAME CLINICO INOX, 

LEITO ESTOFADO 

Especificações: 

Estrutura em tubo de aço inox redondo de 1” 

¼ x 1.20mm – 304AISI. 

Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm 

com espuma D26R estofado de algodão com 

poliéster, revestimento revestido em courvin. 

4 UN 
RENASC

ER 

R$1.161,

35 
R$4.645,40 
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Cabeceira regulável através de cremalheiras. 

Pés com ponteiras plásticas. 

Dimensão: 1900 x 650 x 850 mm. 

Capacidade: Até 110 Kg. 

Tamanho adulto, 

Cor azul. 

Acompanha (Incluso): 

Suporte para papel. 

MODELO: RN-08010 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: 80430259007 

39 

MESA DE EXAME GINECOLOGICO 

AÇO INÓX, LEITO ESTOFADO 

Especificações: 

Estrutura em tubo de aço redondo de 1” ¼ x 

1.20mm 

Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm 

com espuma D26R revestida em Courvim 

Encosto e pés reguláveis por meio de 

cremalheiras 

Assento Fixo. 

Gaveta para escoamento de líquidos em 

chapa de aço carbono 

Balde em alumínio. 

Acompanha par de porta-coxa reguláveis em 

poliuretano injetado 

Acabamento em pintura epóxi com 

tratamento antiferruginoso 

Dimensão e peso: 

Comprimento: 1900 mm. 

Largura: 550 mm. 

Altura: 840 mm. 

Capacidade de peso: Até 110 kg. 

MODELO: RN-08003 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO DA ANVISA: 80430259007 

2 UN 
RENASC

ER 

R$2.298,

57 
R$4.597,14 

41 

NEGATOSCÓPÍO 02 CORPO PAREDE 

BIVOLT 

Especificações: 

Estrutura em chapa de aço inoxidável, 

Frente em acrílico branco, 

1 UN 
BIOTRO

N 
R$931,15 R$931,15 
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Luminosidade através de 02 lâmpadas 

fluorescentes. 

Interruptor liga / desliga frontal, 

Cabo elétrico com 1,50m de comprimento, 

Presilhas em aço inox para a fixação do 

raios-x. 

Alimentação: 110/220 (Bivolt). 

Dimensões: área de visualização: 

Largura: 0,69m. 

Altura: 0,45m altura. 

Dimensões externas: 

Largura: 0,70m. 

Altura: 0,50m. 

Profundidade: 0,15m. 

MODELO: 02 CORPO 

MARCA: “BIOTRON” 

PROCEDENCIA: Nacional. 

REGISTRO ANVISA: ISENTO 

43 

OFTALMOSCÓPIO POCKET JUNIOR 

ESPECIFICAÇÕES: 

Oftalmoscópio de diagnóstico compacto e 

leve, com alto rendimento; 

Iluminação halogena 2.5 V de longa duração; 

Disco de abertura com 06 (seis) posições; 

Proporciona luz mais brilhante, branca e 

durável; 

Sistema óptico vedado mantém o instrumento 

limpo e sem poeira; 

Disco de abertura com seis posições; 

Lente convergente de vidro; 

Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e 

polarizador; 

Abertura com fixador para localizar lesões; 

Abertura em fenda para verificar diferentes 

níveis de lesões e tumores; 

48 (quarenta e oito) lentes para ajustes de 

dioptria (-25 a +22); 

Cabo metálico com acabamento liso, cor 

preta, alimentado por duas pilhas alcalinas 

AA; 

Utiliza lâmpada halogena de 2,5V; 

Iluminação: Halogena; 

Pilhas: 2 AA; 

1 UN 
WELCH 

ALLYN 

R$1.436,

39 
R$1.436,39 
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Lente de focalização: Lente convergente de 

vidro; 

Peso com pilhas: 129,5g; 

Altura: 16,02 cm; 

Faixa de dioptria: -25 a +22; 

Material do cabo: Inteiramente metálico; 

Posições de abertura: 6, incluindo fenda e 

fixação; 

Vedação: Sim; 

Filtros: Azul cobalto e eliminação de 

vermelho. 

MODELO: POCKET JÚNIOR 12850 

MARCA: “WELCH ALLYN” 

PROCEDÊNCIA: U.S.A. 

47 

SUPORTE DE SORO ALTURA 

REGULÁVEL INOX, COM RODÍZIOS 

TIPO PEDESTAL 

Especificações: 

Base em tubo de aço inoxidável redondo de 

7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) – AISI304. 

Coluna fixada à base em tubo de aço inox 

redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304. 

Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 

1.00mm – AISI304. 

4 (quatro) ganchos alternados. 

Altura regulável por meio de manípulo. 

Pés com rodízios giratórios de 2’’ de 

diâmetro. 

Dimensão: Mínimo: 1000 mm – Máximo: 

2100 mm 

MODELO: RN-13003 

MARCA: “RENASCER” 

PROCEDÊNCIA: Nacional 

REGISTRO ANVISA: 80430259004 

2 UN 
RENASC

ER 
R$290,55 R$581,10 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 

(Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) 

R$ 

79.699,75 
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