
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2018 

TIPO: REGISTRO DE PREÇO 

MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM 

 

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________ 

CNPJ N°: __________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________________________________________________________ 

ESTADO: ___________________________________________________________________      

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________________ 

FAX: ______________________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?__________________________________________ 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supra mencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2018. 

 

 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de 

Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada 

do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: 

licitações.aguaspdaprata@gmail.com  ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  

mailto:licitações.aguaspdaprata@gmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO 

Licitação com reserva de cota de até 25% para ME e EPP, conforme previsão do Art. 

48, da LC 123/06  (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

. 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS DE 

ENFERMAGEM EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS 

DA PRATA 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°.02/2018 

PROCESSO n°02/2018 

DATAS PARA REALIZAÇÃO:  

DIA 15/03/2018 ÀS 9H00 CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 E 02. 

DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2018 A PARTIR DAS 9H00 TODOS OS DIAS, (abertura 

propostas, lances e habilitação) 

 

HORÁRIO: 09h00 todos os dias 

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington 
Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP. 

O Município de Águas da Prata, através de sua PREGOEIRA designado pela Portaria nº 
3.849 de 18 de abril de 2017, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, destinado ao REGISTRO 

DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM 
EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA, 

conforme especificações do Anexo I, cuja licitação foi autorizada nos autos do Processo 
Administrativo nº. 02/2018, a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às 
condições estatuídas neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em 

especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/1993, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte 

integrante.   

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações e 
Contratos, situada na Av. Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, iniciando-se no dia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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15/03/2018 (credenciamento e recebimento envelopes) e nos dias 26, 27, 28  E 29 DE 

MARÇO DE 2018 A PARTIR DAS 9H00 TODOS OS DIAS, (abertura propostas, lances 
e habilitação), sessão será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio.  

I - DO OBJETO 

1. – Registro de Preço visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS DE 

ENFERMAGEM EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS 

DA PRATA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital 

com o Anexo I.  

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

2 - Os interessados também poderão retirar o edital através do site www.aguasdaprata.sp.gov.br, 

onde este Órgão Público salienta que o não envio do recibo do edital isentará a Prefeitura de Águas 
da Prata a responder quais esclarecimentos e questionamentos e devidas retificações. 

3 - Não será admitida a participação nesta licitação de empresas em regime de concordata ou cuja 

falência tenha sido decretada, o designado pelo artigo 9º da Lei 8.666/93, bem como as sociedades 

estrangeiras não estabelecidas no Brasil. 
 

4 - Estão igualmente proibidas de participar desta licitação as empresas declaradas inidôneas, nos 

termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, bem como as que estão com suspensão 

temporária de licitar com qualquer administração pública de âmbito municipal, estadual e federal 

e aquelas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei nº. 

9605/98. 
 

5 - A participação das licitantes se dará isoladamente, sendo vedada a participação de consórcios. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária, ou empresário individual, CÓPIA 

AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do estatuto social, contrato social e sua respectiva 
última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta 

Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência dessa investidura; 

 

b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO REGISTRADO EM 
CARTÓRIO COMPETENTE ou INTRUMENTO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO COMPETENTE, da qual constem poderes específicos para tomar vistas ao processo, 

interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/
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certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item 1-a, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. (É NECESSÁRIO APRESENTAR CÓPIA 

AUTENTICADA DO  

 

1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7 do item VII deste 

Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no 
documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste 

item III.  

 

1.2 – Apresentar o modelo do anexo V deste edital, termo de credenciamento.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada.  

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

  

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA  

PREGÃO Nº 02/2018 

PROCESSO Nº. 02/2018 
 

ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº 02/2018 

PROCESSO Nº. 02/2018 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 

e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração.  

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência ou marca ou modelo 
do produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo (Anexo I deste 

Edital);  

d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 

do objeto da presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº 
10.520/2002.  

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a:  

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 

empresária;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial conforme Anexo 

VI. 

1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar 

do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
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c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 
pelo órgão competente;  

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão de regularidade de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União 

contemplando as contribuições sociais. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 
 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 

c) Atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) 
pelas contratantes de direito público ou privado; este(s) atestado(s) deverá(ao) conter, 

necessariamente, a especificação do tipo de compra, com indicação das quantidades fornecidas e 

do prazo de execução. 

d) Declaração expressa sob as penas da lei, em papel timbrado da empresa, que possui Licença 

para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do 

Município onde estiver instalado. 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c) Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, em 
conformidade com as disposições previstas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cabe: 

 

c.1) A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato, conforme artigo 42, da lei supracitada; 
 

c.2) Por ocasião da participação do presente certame licitatório, deverá ser apresentado toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 
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c. 2.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do presente certame, prorrogável por igual período, a critério da entidade 

promotora da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
c. 2.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal 

nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, sendo facultado à entidade promotora da licitação, 

convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

instrumento contratual, ou revogar a presente licitação. 

 
d) No caso de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, as mesmas, 

deverão apresentar no momento do credenciamento, declaração sob penas da lei, de que são “ME” 
ou “EPP” (conforme o caso) e se enquadram na Lei Complementar nº. 123/06. 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital 

por registro cadastral expedido por órgão da Administração Municipal no ramo de atividade 
compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 

relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “e”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido 

apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de 

validade vencidos na data de apresentação das propostas.  

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste 

item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.  

2.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  

 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 

II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação.  

2.1 A Pregoeira, sempre quando necessário, efetuará via internet consulta ao site da Receita Federal, 

Tribunal de Contas ou demais órgãos pertinentes, para certificação sobre a regularidade da 

inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução 

Normativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos apresentados extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins 

de habilitação. 
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2.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 – A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes.  

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.  

5 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  

6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último 

preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 

empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras, de acordo 
com os Art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123 de 14/12/06: 

 

7.1 – A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 

ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
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7.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem 7.1.  

 

7.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 

serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem 

nas condições indicadas no subitem 7.1. 

 

8 – A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.1 e 7.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o 

subitem 7, com vistas à redução do preço. 

9 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos 

autos por ocasião do julgamento.  

10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor.  

11 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

11.1 – A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser juntados aos autos do processo de 

licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  

11.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

11.3 – Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 

no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 

impeditivas à referida comprovação.  

12 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o 

Pregoeira, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 

13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  
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14 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7 deste item VII,  examinará 

a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

VIII – DAS AMOSTRAS 

1 - O licitante vencedor deverá apresentar uma amostra de cada produto descrito no Anexo I 
(Folheto Descritivo), com a mesma marca comercial ou fabricante indicado na proposta, em suas 

embalagens originais, para a aferição de sua perfeita adequação às especificações constantes do 

edital, especialmente quanto a sua qualidade, rendimento, e aceitabilidade pelos usuários. 

2 – O prazo para entrega das amostras será de 3 dias e deverá ser feita na Unidade de Saúde 
Leopoldo de Araújo – Setor de Enfermagem, situada na Rua Lázaro Anselmo Ramos, 200 Jardim 

Águas da Prata – Águas da Prata/SP, mediante relação expressa que será conferida e recebida por 

servidor da Secretaria, para a realização de avaliação a fim de verificar a compatibilidade do produto 

com o objeto licitado. 

3 - A amostra deverá ser entregue devidamente identificada com o número da licitação (Pregão 

Presencial nº 02/2018), número do item e razão social da proponente. 

4 – A reprovação da amostra ocasionará a consequente desclassificação do licitante por 
incompatibilidade do produto com as exigências editalíssias. 

5 - A amostra do(s) licitante(s) que se sagrar(em) vencedor(es) do certame ficará(ão) em posse da 

Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Enfermagem, para fins de comprovação de compatibilidade 

dos produtos fornecidos no ato de recebimento. 

IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
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6 - A adjudicação e publicação do resultado será feita pelo menor preço unitário de cada item.  

X - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

1 - Após homologado o resultado da licitação, a Prefeitura do Município de Águas da Prata, 
convocará o primeiro classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer 

pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para 

assinatura da Ata de Registro de Preços e o instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou e-mail, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 
8.666/93.  

2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração Pública.  

3 - Após publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 

fornecimento, conforme o artigo 11 do Decreto nº 7.892/2013.  

4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurando-se ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

5 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 

6 – A Prefeitura Municipal de Águas da Prata, através da sua Comissão Permanente de Licitações, 

respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidas as 

solicitações, quando necessário.  

7 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços e consequente Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e anexos.  

8 - Quando comprovada a hipótese acima descrita, a Administração convocará obedecida a ordem 

de classificação, o próximo fornecedor registrado em seu sistema cadastral de Registro de Preços. 

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1 - Os itens desta licitação deverão ser entregues parceladamente conforme a requisição e Ordem 

de Compra da Divisão Geral de Compras deste Município, em 05 (cinco) dias corridos, contados do 

recebimento da requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste 

Edital. 

2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, das 08h00 às 14h00 na Unidade Integrada 

de Saúde Leopoldo de Araújo, sito Av. Lazaro Anselmo Ramos, nº. 200, Águas da Prata – SP, 

correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.  

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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1 – O objeto da presente licitação será recebido parceladamente, nos locais, endereço e 
horário indicados no subitem 2 do item X anterior, mediante conferência das quantidades 

indicadas na respectiva Nota Fiscal Eletrônica e requisição e Ordem de Compra da Divisão 

Geral de Compras. 

2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, 
a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

Contratante responsável pelo recebimento. 

3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado. 

4 – O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis da data do 

recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade e das especificações 

requeridas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal eletrônica. 

5 - O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades.  

6 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 

e exclusiva do Fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, mesmo que a 

ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não implique em co-

responsabilidade à Prefeitura do Município de Águas da Prata ou de seus pressupostos, devendo, 
ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato 

dos prejuízos apurados e imputados à falhas em suas atividades 

XIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:  

1.1 - A pedido quando:  

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior;  
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b) o seu preço registrado se tronar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das prestações/aquisições, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.  

1.2 - Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor registrado:  

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado;  

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  

c) por razões de interesse públicas, devidamente motivadas e justificadas;  

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata 

de Registro de Preços;  

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes;  

2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.  

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento das 

mercadorias mediante apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, devidamente atestada, na 

forma prevista no subitem 4 do item X. 

2 – As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3 – O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em nome 

da Contratada. 
 

4- Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega, ou seja, de modo parcelado. 

 

5 - O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 

ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu 

prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 

6 - O material de consumo (expediente) entregue no Almoxarifado deverá ser, rigorosamente, aquele 

descrito na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento 

ficará suspenso até a respectiva regularização. 

 
7 - A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados acompanhada 

da requisição de recebimento 

XV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002.  

 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 
registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  

3 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

- Advertência por escrito; 

- Multa equivalente 50% (cinquenta por cento) por inexecução total do valor total do 

Contrato; 

- Multa equivalente 40% (quarenta por cento) por inexecução parcial do valor total do 

Contrato; 

- Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

- 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 resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

1.1- A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital 
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  

2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.  
 

2.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

 

3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

4 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 

serão publicados no DOE e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura sito à Av. 

Washington Luiz 485, Centro – Águas da Prata SP. 

 
5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao 

final da sessão. 
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6 – A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no preâmbulo 

deste Edital, ou pelo e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.  

 

6.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
6.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

7 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei 

nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.  

8 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.  

9 - É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  

10 – A Pregoeira poderá, no interesse Público, relevar omissões puramente formais nas propostas 

apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da 

licitação.  

11 - As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração Municipal, nos 

casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado 

causa o licitante vencedor.  

12 – Integram o presente edital:  
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento; 
Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal; 
Anexo V – Termo de Credenciamento. 
Anexo VI – Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial. 
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VIII – Modelo Ordem de Compra 
Anexo IX – Minuta de Contrato 

 
13 – A Comissão Permanente de Licitações do Município de Águas da Prata reserva-se o direito de 

revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 da citada lei. 
 

13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. 

 

 

Águas da Prata, 02 de março 2018. 
 

 

 Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 

file:///C:/Users/Cássio/Desktop/Licitações%202014/licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 

 

UNID QUANT. 
MAXIMA 

ESTIMADA 

AMOSTRA 

1 ABAIXADOR DE LINGUA: Confeccionado em madeira; 
Para uso único; extremidades arredondadas, sem 
rebarbas; medindo 14 centímetros de comprimento, 1,5 
centímetros de largura e 1,5 milímetros de espessura; 
embalado em plástico transparente atóxico e resistente; 
Pacotes com 100 unidades; rotulagem respeitando 
legislação atual vigente 

Pcte 1000  

2 ÁGUA OXIGENADA, 10 volumes (1000 ml -Validade 
mínima 12 meses 

Frs 2000  

3 Água destilada para uso profissional. Apresentação: 
Embalagem  1000 ml . Validade mínima de 12 meses 

Frs. 2000  

4 Água para injeção c/ 10 ml. Apresentação: Embalagem: 
10 ml. Validade mínima de 12 meses 

Unid. 5000  

5 Agulha, descartável, 13x4,5  (100 UN): Medindo 13x4,5 
(26 Gx½"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 15000  

6 Agulha, descartável, 25x07 (100 UN): Medindo 25x07 
(26 Gx½"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 30000  

7 Agulha, descartável, 25x08 (100 UN): Medindo 25x08 
(21 Gx1"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 30000  

8 Agulha, descartável, 30X07 (100 UN): Medindo 25x08 
(21 Gx1"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 30000  
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9 Agulha, descartável, 30x08 (100 UN): Medindo 25x08 
(21 Gx1"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 30000  

10 Agulha, descartável, 40x12 (100 UN): Medindo 40x12 
(18 G1x½"). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta 
aguçada, protetor de encaixe firme, em plástico. 
Validade de 05 anos. Apresentação: Embalagem 
individual em papel grau cirúrgico. Acondicionadas em 
caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA, tipo 
de esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 40000  

11 Agulha, descartável, vacina, 20x5,5: medindo 20x5,5 
(24 G). Estéril, atóxica, apirogênica, ponta aguçada, 
protetor de encaixe firme, em plástico. Validade de 05 
anos. Apresentação: Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Acondicionadas em caixa com 100 
unidades. Com registro na ANVISA, tipo de 
esterilização, data de fabricação e nº de lote. 

Unid. 20000  

12 ÁLCOOL ETÍLICO, 70% com data de fabricação, data 
de validade mínima de 12 meses, n° de lote, 
identificação do fabricante e número de registro na 
ANVISA ou em outro órgão competente- Embalagem c/ 
1000 ml 

Frs. 3000  

13 ÁLCOOL ETÍLICO, GEL, 70% (5 L) com data de 
fabricação, data de validade mínimo 12 meses, n° de 
lote, identificação do fabricante e número de registro na 
ANVISA ou em outro órgão competente-Embalagem 
galão 5 L 

Galão 1000  

14 ALGODÃO, HIDRÓFILO, (500 Grs): Algodão hidrófilo 
500g, manta fina, com camadas sobrepostas, espessura 
uniforme, compacta e homogêneo, inodoro, enrolado 
em papel apropriado, boa absorvência. De acordo com 
a legislação atual vigente 

Rolo 1000 Apresentar 
amostra 

15 ALMOTOLIA, escura, confeccionada em polietileno com 
graduação em alto relevo, bico reto, capacidade de 250 
ml 

Unid. 300  

16 ALMOTOLIA, translúcida, confeccionada em polietileno 
com graduação em alto relevo, bico reto, capacidade de 
250 ml 

Unid. 300  

17 Algodão ortopédico 06cm. x 1 m 100% algodão - mantas 
de fibras cardadas de algodão com camada de goma em 
uma das faces, com a finalidade de aumentar sua 
resistência, facilitar sua aplicação e impedir a passagem 
de umidade do gesso nas imobiliações.características: - 
ter enrolamento uniforme em toda a sua extensão; - 
possuir espessura mínima de 3 mm. - ter baixo teor de 

Pcte 200  
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impurezas; - ser hidrófobo (não absorve água); - ter 
dimensões conforme o especificado na embalagem; - ter 
gramatura conforme especificado na embalagem; - 
identificação: - identificação do fabricante/distribuidor; - 
nome e marca do produto; - número de lote do produto; 
- data de fabricação; - prazo de validade - dimensões; - 
composição; - nome do responsável técnico.  

18 Algodão ortopédico 10cm. x 1 m 100% algodão - mantas 
de fibras cardadas de algodão com camada de goma em 
uma das faces, com a finalidade de aumentar sua 
resistência, facilitar sua aplicação e impedir a passagem 
de umidade do gesso nas imobiliações.características: - 
ter enrolamento uniforme em toda a sua extensão; - 
possuir espessura mínima de 3 mm. - ter baixo teor de 
impurezas; - ser hidrófobo (não absorve água); - ter 
dimensões conforme o especificado na embalagem; - ter 
gramatura conforme especificado na embalagem; - 
identificação: - identificação do fabricante/distribuidor; - 
nome e marca do produto; - número de lote do produto; 
- data de fabricação; - prazo de validade - dimensões; - 
composição; - nome do responsável técnico. apresentar 
amostra 

Pcte 200  

19 Algodão ortopédico 15cm. x 1 m 100% algodão - mantas 
de fibras cardadas de algodão com camada de goma em 
uma das faces, com a finalidade de aumentar sua 
resistência, facilitar sua aplicação e impedir a passagem 
de umidade do gesso nas imobiliações.características: - 
ter enrolamento uniforme em toda a sua extensão; - 
possuir espessura mínima de 3 mm. - ter baixo teor de 
impurezas; - ser hidrófobo (não absorve água); - ter 
di20mensões conforme o especificado na embalagem; - 
ter gramatura conforme especificado na embalagem; - 
identificação: - identificação do fabricante/distribuidor; - 
nome e marca do produto; - número de lote do produto; 
- data de fabricação; - prazo de validade - dimensões; - 
composição; - nome do responsável técnico. apresentar 
amostra 

Pcte 200  

20 Algodão ortopédico 20cm. x 1 m 100% algodão - mantas 
de fibras cardadas de algodão com camada de goma em 
uma das faces, com a finalidade de aumentar sua 
resistência, facilitar sua aplicação e impedir a passagem 
de umidade do gesso nas imobiliações.características: - 
ter enrolamento uniforme em toda a sua extensão; - 
possuir espessura mínima de 3 mm. - ter baixo teor de 
impurezas; - ser hidrófobo (não absorve água); - ter 
dimensões conforme o especificado na embalagem; - ter 
gramatura conforme especificado na embalagem; - 
identificação: - identificação do fabricante/distribuidor; - 
nome e marca do produto; - número de lote do produto; 

Pcte 200  
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- data de fabricação; - prazo de validade - dimensões; - 
composição; - nome do responsável técnico. apresentar 
amostra 

21 Aparelho de pressão de braço com fecho em 
metal+estetoscópio 

Unid. 30  

22 Aparelho de pressão digital de braço  Unid. 30  

23 Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas 
paralelas - embalagem com 2 unidades. 

Pares 1000  

24 Atadura gessada 10 cm x 3m. colóide à base de gesso 
com propriedades enrijecedoras, impregnado sobre 
substrato têxtil, que após aplicação adquire consistência 
rígida, devendo atender a nbr vigente que se encontra 
em fase de aprovação na abnt. características: - estar 
uniformemente recoberto por camada de gesso; - ter 
textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, 
após molhagem; - possuir eixo suporte que garanta sua 
estrutura durante o uso; - ser resistente à compressão; - 
ser resistente à flexão; - ser resistente ao destacamento 
de camadas; - estar isento de manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos, rebarbas ou qualquer outro defeito que 
afete seu desempenho durante o uso; - ter tempo de 
secagem em conformidade com projeto de norma 
proposto; - apresentar dimensões de acordo com 
especificado na embalagem; - ter certificado de isenção 
de registro no ministério da saúde. embalagem cx. com 
20 rolos. 

Pcte 500  

25 Atadura gessada 15 cm x 3m. colóide à base de gesso 
com propriedades enrijecedoras, impregnado sobre 
substrato têxtil, que após aplicação adquire consistência 
rígida, devendo atender a nbr vigente que se encontra 
em fase de aprovação na abnt. características: - estar 
uniformemente recoberto por camada de gesso; - ter 
textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, 
após molhagem; - possuir eixo suporte que garanta sua 
estrutura durante o uso; - ser resistente à compressão; - 
ser resistente à flexão; - ser resistente ao destacamento 
de camadas; - estar isento de manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos, rebarbas ou qualquer outro defeito que 
afete seu desempenho durante o uso; - ter tempo de 
secagem em conformidade com projeto de norma 
proposto; - apresentar dimensões de acordo com 
especificado na embalagem; - ter certificado de isenção 
de registro no ministério da saúde. embalagem cx. com 
20 rolos. 

Pcte 500  

26 Atadura gessada 20 cm x 3m. colóide à base de gesso 
com propriedades enrijecedoras, impregnado sobre 
substrato têxtil, que após aplicação adquire consistência 
rígida, devendo atender a nbr vigente que se encontra 
em fase de aprovação na abnt. características: - estar 

Pcte 500  
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uniformemente recoberto por camada de gesso; - ter 
textura suave, cremosa e livre de arenosidade ao tato, 
após molhagem; - possuir eixo suporte que garanta sua 
estrutura durante o uso; - ser resistente à compressão; - 
ser resistente à flexão; - ser resistente ao destacamento 
de camadas; - estar isento de manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos, rebarbas ou qualquer outro defeito que 
afete seu desempenho durante o uso; - ter tempo de 
secagem em conformidade com projeto de norma 
proposto; - apresentar dimensões de acordo com 
especificado na embalagem; - ter certificado de isenção 
de registro no ministério da saúde. embalagem cx. com 
20 rolos. 

27 ATADURA DE RAYON - 100% RAYON - 7,5CM X 5MTS 
- não estéril - para uso especifico em curativos 
decorrentes de queimaduras - embalado em 
embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo 
com a legislação atual vigente. 

Pcte 500  

28 ATADURA, CREPE, 06 CM x 4,5 M: Atadura de crepe 
06 cm x 4,5 metros, confeccionada em 13 fios de 
algodão cru, com bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente, isenta de defeitos, 
embalagem individual apresentação: pacotes com 12 
rolos embalados individualmente. (com data de 
fabricação no rótulo). De acordo com a legislação atual 
vigente. 

Pcte 2000 Apresentar 
amostra 

29 ATADURA, CREPE, 10 CM x 4,5 M: Atadura de crepe 
10 cm x 4,5 metros, confeccionada em 13 fios de 
algodão cru, com bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente, isenta de defeitos, 
embalagem individual apresentação: pacotes com 12 
rolos embalados individualmente. (com data de 
fabricação no rótulo). De acordo com a legislação atual 
vigente. 

Pcte 3000 Apresentar 
amostra 

30 ATADURA, CREPE, 15 CM x 4,5 M: Atadura de crepe 
15 cm x 4,5 metros, confeccionada em 13 fios de 
algodão cru, com bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente, isenta de defeitos, 
embalagem individual apresentação: pacotes com 12 
rolos embalados individualmente. (com data de 
fabricação no rótulo). De acordo com a legislação atual 
vigente. 

Pcte 3000 Apresentar 
amostra 

31 ATADURA, CREPE, 20 CM x 4,5 M: Atadura de crepe 
20 cm x 4,5 metros, confeccionada em 13 fios de 
algodão cru, com bordas delimitadas, elasticidade 
adequada, enrolada uniformemente, isenta de defeitos, 
embalagem individual apresentação: pacotes com 12 
rolos embalados individualmente. (com data de 

Pcte 3000 Apresentar 
amostra 
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fabricação no rótulo). De acordo com a legislação atual 
vigente. 

32 Avental descartável com manga , confeccionado em 
TNT 100%polipropileno , hipoalergenico, na cor branca, 
tamanho único, gramatura 30g/m2, acabamento em 
overlock, par de tiras para amarrar na cintura, decote em 
vies, para de tiras p/amarrar no pescoço. Embalagem 
individual em material que garante a integridade do 
produto - deve apresentar laudo comprovando a 
gramatura - O produto deverá ter n° de C.A. emitido pelo 
Ministério do Trabalho e deverá obedecer a legislação 
vigente. 

Unid 5000 Apresentar 
amostra 

33 Benzina retificada -frs c/ 1000 ml. com dados de 
identificação e procedência. validade minima de 24 
meses. 

Lts 10  

34 Cadarço sarjado cor branca pacote com 10metros x 
12mm. 

Pcte 2  

35 Caixa coletora de material pérfuro-cortante 07 litros: 
Caixa coletora para material perfuro cortante; em 
material resistente a base de papelão que possa ser 
incinerado, revestido internamente, c/saco plástico, 
cinto de revestim.; com sistema de abertura e 
fechamento isento de ruptura, deformação ou 
perfuração, c/alça de transporte; em formato adequado, 
com bocal c/abertura que facilite o descarte de material, 
c/inscrições legíveis e indeléveis; com capacidade de 07 
litros, produto fabricado de acordo com a NBR 13853. 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 

36 Caixa coletora de material pérfuro-cortante 13 litros: 
Caixa coletora para material perfuro-cortante; em 
material resistente a base de papelão que possa ser 
incinerado, revestido internamente, c/saco plástico, 
cinto de revestim.; com sistema de abertura e 
fechamento isento de ruptura, deformação ou 
perfuração, c/alça de transporte; em formato adequado, 
com bocal c/abertura que facilite o descarte de material, 
c /inscrições legíveis e indeléveis; com capacidade de 
13 litros -  produto fabricado de acordo com a NBR 
13853. 

Unid. 4000 Apresentar 
amostra 

37 Caixa coletora de material pérfuro-cortante 20 litros: 
Caixa coletora para material perfuro-cortante; em 
material resistente a base de papelão que possa ser 
incinerado, revestido internamente, c/saco plástico, 
cinto de revestim.; com sistema de abertura e 
fechamento isento de ruptura, deformação ou 
perfuração, c/alça de transporte; em formato adequado, 
com bocal c/abertura que facilite o descarte de material, 
c /inscrições legíveis e indeléveis; com capacidade de 
20 litros -  produto fabricado de acordo com a NBR 
13853. 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 
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38 Caixa isopor; fabricada em 100% poliestireno expandido 
(EPS); medida externa aproximada de 230x150x195 
Mm (CxLxA); medida interna aproximada de 
189x109x144 Mm (CxLxA); Com capacidade de 03 
litros; no formato retangular; Com tampa e fechamento 
hermético. 

Unid. 6  

39 Caixa isopor; fabricada em 100% poliestireno expandido 
(EPS); medida externa aproximada de 285x186x172 
Mm (CxLxA); medida interna aproximada de 
250x150x120 Mm (CxLxA); Com capacidade de 05 
litros; no formato retangular; Com tampa e fechamento 
hermético. 

Unid. 6  

40 CAIXA TÉRMICA, 12 LITROS: Com tampa removível. 
Com travamento automático da tampa. Com no mínimo 
2 porta copos na tampa. Alça superior retrátil. 
Capacidade 12 litros. 

Unid. 3  

41 CAIXA TERMICA 24 LITROS: Com tampa removível. 
Com travamento automático da tampa. Com no mínimo 
2 porta copos na tampa. Alça superior retrátil. Comporta 
16 latas (350 ml). Isolamento por meio de espuma de 
poliuretano e dupla camada de PEAD. Capacidade 24 
litros. 

Unid. 3  

42 Cânula de Guedel n° 01 fabricada em pvc atóxico, tranp 
e inodora de 5 cm na cor azul p/identificação                     

Unid. 5  

43 Cânula de Guedel n° 02 fabricada em pvc atóxico, 
transparente e inodora de 6 cm preta p/identificação                    

Unid. 5  

44 Cânula de Guedel n° 03 fabricada em pvc atóxico, 
tranpar. einodora de 7 cm branca p/identificação                       

Unid. 5  

45 Cânula de Guedel n° 04 fabricada em pvc atóxico, 
tranparentee inodora de 8 cm verde p/identificação                      

Unid. 5  

46 Cânula de Guedel n° 05 fabricada em pvc atóxico, 
tranpar. einodora de 9 cm amarela p/identificação                      

Unid. 5  

47 Canula, de Guedel, PVC, Nº 06: Cânula de Guedel n° 06 
fabricada em pvc atóxico, tranp. e inodora de 10 cm 
vermelha p/identificação 

Unid. 5  

48 Cânula, endotraqueal, com balão nº 2.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60%. 

Unid. 6  

49 Cânula, endotraqueal, com balão nº 2.5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 

Unid. 6  
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encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60%. 

50 Cânula, endotraqueal, com balão nº 9.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60%. 

Unid. 6  

51 Cânula, endotraqueal, com balão nº 3.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

52 Cânula, endotraqueal, com balão nº 3,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

53 Cânula, endotraqueal, com balão nº 4.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 

Unid. 6  
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rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

54 Cânula, endotraqueal, com balão nº 4,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

55 Cânula, endotraqueal, com balão nº 5.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

56 Cânula, endotraqueal, com balão nº 5,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

57 Cânula, endotraqueal, com balão nº 6.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

58 Cânula, endotraqueal, com balão nº 6,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 

Unid. 6  
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para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

59 Cânula, endotraqueal, com balão nº 7,0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

60 Cânula, endotraqueal, com balão nº 7,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

61 Cânula, endotraqueal, com balão nº 8.0: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

Unid. 6  

62 Cânula, endotraqueal, com balão nº 8,5: Confeccionada 
em PVC, livre de látex, transparente, com balão azul, 
para controle de pressão, com válvula de segurança e 
encaixe para seringas luer slip e luer lock, pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume. Mandril auxiliar à 
introdução, linha raiopaca contínua, placa de fixação 
flexível, fita ou cadarço de fixação estéril. Embalagem 

Unid. 6  
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individual que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 
23/01/96. O material será aceito apenas com vida útil 
igual ou superior a 60% 

63 Carvao ativado pó, frasco, com 25g Pote 5  

64 Cateter intravenoso nº 16, com dispositivo de segurança 
de proteção total da agulha do tipo por fora da agulha de 
uso único, estéril, descartável, constituído por agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter 
em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, 
transparente (raiopaco); protetor de agulha/cateter; 
conector luer-lok, translúcido, codificado em cores, com 
ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permitindo rápida visualização do refluxo sanguineo e 
tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, e permite a 
visualização do sangue no exato momento da punção; 
dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica 
ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, 
proteção total de todo comprimento da agulha, evitando 
o contato com sangue pós-punção (risco biológico), 
risco de acidente e contaminação do profissional de 
saúde. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e 
plástico resistente de acordo com o processo de 
esterilização, devendo esta garantir a integridade do 
produto durante o seu armazenamento e deverá estar 
de acordo com o dispositivo da Lei nº 8078/90 Art. 31 do 
Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei nº 
79094/77 – Serviço de Vigilância Sanitária(SVS) do 
Ministério da Saúde(MS), constando estampado os 
seguintes dados: número de lote, número de Registro no 
órgão competente, validade, data de fabricação e 
validade, nome comercial. 

Unid. 300 Apresentar 
amostra 

65 Cateter intravenoso nº 18, com dispositivo de segurança 
de proteção total da agulha do tipo por fora da agulha de 
uso único, estéril, descartável, constituído por agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter 
em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, 
transparente (raiopaco); protetor de agulha/cateter; 
conector luer-lok, translúcido, codificado em cores, com 
ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permitindo rápida visualização do refluxo sanguineo e 
tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, e permite a 
visualização do sangue no exato momento da punção; 
dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica 
ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, 
proteção total de todo comprimento da agulha, evitando 
o contato com sangue pós-punção (risco biológico), 

Unid. 300 Apresentar 
amostra 
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risco de acidente e contaminação do profissional de 
saúde. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e 
plástico resistente de acordo com o processo de 
esterilização, devendo esta garantir a integridade do 
produto durante o seu armazenamento e até o momento 
de sua utilização, deverá estar de acordo com o 
dispositivo da Lei nº 8078/90 Art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor e o Decreto Lei nº 79094/77 – 
Serviço de Vigilância Sanitária(SVS) do Ministério da 
Saúde(MS), constando estampado os seguintes dados: 
número de lote, número de Registro no órgão 
competente, validade, data de fabricação e validade 
,nome comercial 

66 Cateter intravenoso nº 20, com dispositivo de segurança 
de proteção total da agulha do tipo por fora da agulha de 
uso único, estéril, descartável, constituído por agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter 
em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, 
transparente (raiopaco); protetor de agulha/cateter; 
conector luer-lok, translúcido, codificado em cores, com 
ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permitindo rápida visualização do refluxo sanguineo e 
tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, e permite a 
visualização do sangue no exato momento da punção; 
dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica 
ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, 
proteção total de todo comprimento da agulha, evitando 
o contato com sangue pós-punção (risco biológico), 
risco de acidente e contaminação do profissional de 
saúde. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e 
plástico resistente de acordo com o processo de 
esterilização, devendo esta garantir a integridade do 
produto durante o seu armazenamento e até o momento 
de sua utilização, deverá estar de acordo com o 
dispositivo da Lei nº 8078/90 Art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor e o Decreto Lei nº 79094/77 – 
Serviço de Vigilância Sanitária(SVS) do Ministério da 
Saúde(MS), constando estampado os seguintes dados: 
número de lote, número de Registro no órgão 
competente, validade, data de fabricação e validade, 
nome comercial. 

Unid. 500 Apresentar 
amostra 

67 Cateter intravenoso nº 22, com dispositivo de segurança 
de proteção total da agulha do tipo por fora da agulha de 
uso único, estéril, descartável, constituído por agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter 
em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, 
transparente (raiopaco); protetor de agulha/cateter; 
conector luer-lok, translúcido, codificado em cores, com 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 
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ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permitindo rápida visualização do refluxo sanguineo e 
tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, e permite a 
visualização do sangue no exato momento da punção; 
dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica 
ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, 
proteção total de todo comprimento da agulha, evitando 
o contato com sangue pós-punção (risco biológico), 
risco de acidente e contaminação do profissional de 
saúde. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e 
plástico resistente de acordo com o processo de 
esterilização, devendo esta garantir a integridade do 
produto durante o seu armazenamento e até o momento 
de sua utilização, deverá estar de acordo com o 
dispositivo da Lei nº 8078/90 Art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor e o Decreto Lei nº 79094/77 – 
Serviço de Vigilância Sanitária(SVS) do Ministério da 
Saúde(MS), constando estampado os seguintes dados: 
número de lote, número de Registro no órgão 
competente, validade, data de fabricação e validade, 
nome comercial. 

68 Cateter intravenoso nº 24, com dispositivo de segurança 
de proteção total da agulha do tipo por fora da agulha de 
uso único, estéril, descartável, constituído por agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter 
em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, 
transparente (raiopaco); protetor de agulha/cateter; 
conector luer-lok, translúcido, codificado em cores, com 
ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, 
permitindo rápida visualização do refluxo sanguineo e 
tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, e permite a 
visualização do sangue no exato momento da punção; 
dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica 
ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, 
proteção total de todo comprimento da agulha, evitando 
o contato com sangue pós-punção (risco biológico), 
risco de acidente e contaminação do profissional de 
saúde. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e 
plástico resistente de acordo com o processo de 
esterilização, devendo esta garantir a integridade do 
produto durante o seu armazenamento e até o momento 
de sua utilização, deverá estar de acordo com o 
dispositivo da Lei nº 8078/90 Art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor e o Decreto Lei nº 79094/77 – 
Serviço de Vigilância Sanitária(SVS) do Ministério da 
Saúde(MS), constando estampado os seguintes dados: 
número de lote, número de Registro no órgão 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 
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competente, validade, data de fabricação e validade, 
nome comercial. 

69 Cateter tipo óculos estéril radiação gama-atóxico-
apirogênico-reg.anvisa 

Unid. 3000  

70 Chassi radiográfico com écran 24x40 cm(convecional)- 
composição: alumínio e cantos de nylon,com 
fechamento tipo travas,com área interna revestida em 
espuma e écrans. 

Unid. 2  

71 Chassi radiográfico com écran 35x35 cm 
cm(convecional)- composição: alumínio e cantos de 
nylon,com fechamento tipo travas,com área interna 
revestida em espuma e écrans. 

Unid. 1  

72 Chassi radiográfico com écran 35x43 cm 
cm(convecional)- composição: alumínio e cantos de 
nylon,com fechamento tipo travas,com área interna 
revestida em espuma e écrans. 

Unid. 1  

73 Chassi s radiográfico 24x30 cm com grade difusora-
composição: alumínio,com cantos em nylon alto 
impacto,montado com grade antidifusora(103 
linhas,relação 8:1,distãncia focal 100 cm)travas 
plásticas com sistema push,espuma flexível especial 
garantindo perfeito contato entre filme e écrans e 
acabamento em eletrostática. 

Unid. 1  

74 Chassi s radiográfico 35x43 cm com grade difusora-
composição alumínio,com cantos em nylon alto 
impacto,montado com grade antidifusora(103 
linhas,relação 8:1,distãncia focal 100 cm)travas 
plásticas com sistema push,espuma flexível especial 
garantindo perfeito contato entre filme e écrans e 
acabamento em eletrostática. 

Unid. 1  

75 Cloreto de alquil dimetil benzil amônio- 1.6% -
solubilizante,tensoativo não iônico,quelante,anti-
oxidante,corante e água deionizada. reg.anvisa- 
emb.1000 ml 

Frs. 3  

76 Cloreto de potássio 19.1% c/ 10 ml Unid. 300  

77 Colar cervical com apoio mentoniano tamanho EX Unid. 10  

78 Colar cervical com apoio mentoniano tamanho G Unid. 10  

79 Colar cervical com apoio mentoniano tamanho M Unid. 10  

80 Colar cervical com apoio mentoniano tamanho P Unid. 10  

81 Colar cervical com apoio mentoniano tamanho PP Unid. 10  

82 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO – bolsa 
para coleta de drenagem urinária 2000ml – com 
conector universal com tampa, tubo extensor – tira para 
deambulação alça de sustentação – câmara de 
Pausteur – filtro hidrófobo/bacteriológico – vávula anti-
refluxo – bolsa com duas escalas de graduação para 
pequenos e grandes volumes – tubos de esvaziamento 
com coldre e pinça. Embalado em papel grau cirúrgico – 

Unid. 200  
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esterilizado a óxido de etileno. Com registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. De acordo com a 
legislação atual vigente 

83 COLETOR DE URINA adulto capacidade 80 a 100 ml. 
Com graduação em plástico embalado individualmente. 

Unid. 20000  

84 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - Em 
plástico c/adesivo hipoalérgico, atóxico; formato 
retangular, bordas demarcadas; modelo para sexo 
feminino, orifício oval; com paredes sobrepostas; 
capacidade de 100ml, graduada a cada 10ml, estéril. De 
acordo com a legislação atual vigente 

Unid. 100  

85 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - Em 
plástico,c/adesivo hipoalérgico, atóxico; formato 
retangular, bordas demarcadas; modelo para sexo 
masculino, orifício redondo; com paredes sobrepostas; 
capacidade de 100ml, graduado a cada 10ml, estéril. De 
acordo com a legislação atual vigente. 

Unid. 100  

86 COLETOR UNIVERSAL, PARA EXAME DE ESCARRO, 
80 ML: Coletor universal 80 ml, confeccionado em 
polipropileno, opaco (translúcido), tampa branca com 
rosca e pá Embalado individualmente em caixa com 
uma unidade, para coleta de exame de escarro. De 
acordo com a legislação atual vigente. 

Unid. 200  

87 Item EXCLUSIVO – ME/EPP LC 123/2006 e 

147/2014 

COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM (fechada). NÃO 
ESTÉRIL; confeccionada com 13 fios de algodão puro, 
com 8 camadas 5 dobras, embalagem com 500 
unidades. Tamanho 20x20x15. De acordo com a 
legislação atual vigente 

Pcte 2000 Apresentar 
amostra 

88 CONJUNTO DE INALAÇÃO ADULTO: contendo 1 
extensão p/ar comprimido- 01 cabeçote para inalação - 
01 mascara adulto em PVC com conector verde ¾ 16 
UNF. 

Unid. 50  

89 Curativo cirúrgico estéril. composto por manta 100% 
algodão envolto em tecido de gaze. medindo 
aproximadamente 10X15 Cm fechado e 10X50 Cm 
aberto. envólucro unitário. Estéril por E.T.O. Produto 
conforme NBR 15053 e portaria 106/2013 - INMETRO 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 

90 Curativo cirúrgico estéril. composto por manta 100% 
algodão envolto em tecido de gaze. medindo 
aproximadamente 10X15 Cm fechado e 15X30 Cm 
aberto. envólucro unitário. Estéril por E.T.O. Produto 
conforme NBR 15053 e portaria 106/2013 - INMETRO 

Unid. 2000 Apresentar 
amostra 

91 Dispositivo intra-venoso - scalp - nº 21g, Estéril, com 01 
agulha de aço inoxidável, bisel com proteção + 01 
acessório intermediário (asas) forma de borboleta com 
flexibilidade + 01 tubo plástico com conector com tampa 

Unid. 5000 Apresentar 
amostra 
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e resistente ao manuseio, garantindo a sua integridade. 
Apresentação: Embalagem individual 

92 Dispositivo intra-venoso - scalp - nº 23g, Estéril, com 01 
agulha de aço inoxidável, bisel com proteção + 01 
acessório intermediário (asas) forma de borboleta com 
flexibilidade + 01 tubo plástico com conector com tampa 
e resistente ao manuseio, garantindo a sua integridade. 
Apresentação: Embalagem individual 

Unid. 5000 Apresentar 
amostra 

93 Dispositivo intra-venoso - scalp - nº 25g, Estéril, com 01 
agulha de aço inoxidável, bisel com proteção + 01 
acessório intermediário (asas) forma de borboleta com 
flexibilidade + 01 tubo plástico com conector com tampa 
e resistente ao manuseio, garantindo a sua integridade. 
Apresentação: Embalagem individual 

Unid. 1000 Apresentar 
amostra 

94 Detergente e desincrostante enzimático para 
instrumental cirurgico-solução limpadora enzimática 
composta de enzimas amilase e proteases em 
concentração mínima 15% carbohidrase e lípase 
c/concentração mínima de 10% de ação sinérgica, 
contendo tensoativo não-iônico isopropilico a 10%, ph 
neutro, biodegradavel, não corrosivo, não irritante p/pele 
e mucosas, não deixar resíduos. para uso em 
lavadouras automáticas, termodesinfectadoras e 
lavagem manual de instrumentais cirurgicos, 
endoscópios e videocospios. Acondicionado e 
embalado de acordo com a praxe do fabricante, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 
o prazo de validade mínimo deve ser de 12 [doze] meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. o 
produto ofertado deverá atender aos dispositivos da lei 
n° 8078/90[código de defesa do consumidor] e demais 
legislações pertinentes. A entrega do deve ser 
acompanhado de laudo técnico do fabricante. O produto 
ofertado deverá ter garantia contra defeitos de 
fabricação: Embalagem com 1000 ml 

Frs. 100 Apresentar 
amostra 

95 Dispositivo para irrigação para uso  em frascos de 
solução em sistema fechado. ponta perfurante padrão 
iso com protetor. cone luer protetor que garante a 
oclusão do sistema após o uso.  

Unid.. 200  

96 Dreno de penrose com gaze esterilizado nº 2 com 
registro na anvisa e validade minima de 12 meses 

Unid. 200  

97 Eletrôdos para eletrocardiografia kendall 200 - medi 
trace c/100 unid.apresentar amostras. 

Unid. 100  

98 Eletrôdo para ecg com gel/ espuma adulto/infantil ref. 
4535 (45 x 32mm). validade minima de 12 meses. 

Unid. 15000  

99 EQUIPO P/ ADMIN. DE DIETA ENTERAL - conecta o 
recipiente de solução (frasco ou bolsa) a sonda de 

Unid. 500 Apresentar 
amostra 
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alimentação enteral - viabiliza o controle de fluxo de 
soluções. composição básica: lanceta perfurante 
p/conexão ao recipiente de soluções- câmara flexivel 
p/visualização gotejamento - extensão em pvc - 
controlador de fluxo (gotejamento) topo pinça rolete - 
conexão luer p/dispositivo de acesso venoso, 
embalagem individual em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação gama. 

100 EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR 
LATERAL EM Y com penetrador trifacetato, com filtro 
hidrofugo e adaptação segura para as ampolas plásticas 
e frascos, camara flexível cristal com entrada de ar tubo 
em PVC cristal, atóxico, com comprimento mínimo de 
1,20m, pinça rolete com corta fluxo e descanso 
conectores luer lock reversível com protetores estéril 
descartável, apirogênico, embalagem conforme portaria 
do Ministério da Saúde/ANVISA – prazo de validade. De 
acordo com a legislação atual vigente. 

Unid. 15000 Apresentar 
amostra 

101 Esparadrapo impermeável medindo 10 centímetros x 
4,5 metros de comprimento, cor branca, confecciona do 
em tecido apropriado de fios de algodão, massa 
adesiva, com boa aderência, isento de substâncias 
alérgicas, enrolado em carretel, com capa. 
Apresentação: embalagem individual contendo registro 
no Ministério da Saúde 

Unid. 1000 Apresentar 
amostra 

102 Esparadrapo impermeável medindo 5,0 centímetros x 
4,5 metros de comprimento, cor branca, confecciona do 
em tecido apropriado de fios de algodão, massa 
adesiva, com boa aderência, isento de substâncias 
alérgicas, enrolado em carretel, com capa. 
Apresentação: embalagem individual contendo registro 
junto ao Ministério da Saúde 

Unid. 500 Apresentar 
amostra 

103 ESCOVA ENDOCERVICAL MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 19 CM, embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
pacote com 100 unidades. De acordo com a legislação 
atual vigente 

Pcte 30  

104 ESPÁTULA DE AYRES, ESTÉRIL, espátula medindo 
aproximadamente 17,5 cm, embalada em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
pacote com 100 unidades. De acordo com a legislação 
atual vigente 

Pcte 30  

105 Espátulas coloridas de plástico com superfícies rugosas 
pró-fono em polipropileno atóxico,nas medidas de 13.2 
cm x 1.5 cm com superfícies rugosas nas duas 
faces,com um orifício de 3mm de diâmetro distando 2 
cm de uma das extremidades pacote  c/ 24 unid. 

Pcte 15  

106 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO 
PEQUENO; Pode ser dividido basicamente em duas 

Unid. 3000  
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partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas 
em poliestireno cristal, apresentando contornos liso e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberancias. o 
parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao 
especulo, tornando-o pronto p/uso. tam. médio 33mm 
em maior largura distal - 30mm em maior largura 
proximal – 110mm no eixo longinitudinal do elementos 
articulados. Embalagem não estéril embalado em filme 
BOPP 

107 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO 
MÉDIO; Pode ser dividido basicamente em duas partes, 
as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em 
poliestireno cristal, apresentando contornos liso e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberancias. o 
parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao 
especulo, tornando-o pronto p/uso. tam. médio 33mm 
em maior largura distal - 30mm em maior largura 
proximal – 110mm no eixo longinitudinal do elementos 
articulados. Embalagem não estéril embalado em filme 
BOPP 

Unid. 1000  

108 ETIQUETA ADESIVA MULTIUSO TARJADA medida 
12mm x 25mm - Rolo com no mínimo 250 etiquetas 

Rolo 10  

109 Èter sulfúrico comercial – frasco c/ 1000 ml Frs. 10  

110 Fio de sutura - monofilamento preto em nylon 2-0, com 
comprimento de 45 cm, não absorvível,classe II, estéril, 
com agulha de 2,0 cm, 3/8 de círculo e triangular. 
Apresentação: Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico contendo fio e agulha, acondicionados em 
caixa com 24 envelopes e com registro junto ao 
Ministério da Saúde. 

Unid. 720  

111 Fio de sutura - monofilamento preto em nylon 3-0, com 
comprimento de 45 cm, não absorvível, classe II, estéril, 
com agulha de 3,0 cm, 3/8 de círculo e triangular. 
Apresentação: Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico contendo fio e agulha, acondicionados em 
caixa com 24 envelopes e com registro junto ao 
Ministério da Saúde. 

Unid. 960  

112 Fio de sutura - monofilamento preto em nylon 4-0, com 
comprimento de 45 cm, não absorvível, classe II, estéril, 
com agulha de 4,0 cm, 3/8 de círculo e triangular. 
Apresentação: Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico contendo fio e agulha, acondicionados em 
caixa com 24 envelopes e com registro junto ao 
Ministério da Saúde. 

Unid. 960  

113 Fio de sutura - monofilamento preto em nylon 5-0, com 
comprimento de 45 cm, não absorvível, classe II, estéril, 
com agulha de 5,0 cm, 3/8 de círculo e triangular. 
Apresentação: Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico contendo fio e agulha, acondicionados em 

Unid. 960  
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caixa com 24 envelopes e com registro junto ao 
Ministério da Saúde. 

114 Fio de sutura - monofilamento preto em nylon 6-0, com 
comprimento de 45 cm, não absorvível, classe II, estéril, 
com agulha de 3,0 cm, 3/8 de círculo e triangular. 
Apresentação: Embalagem individual de papel grau 
cirúrgico contendo fio e agulha, acondicionados em 
caixa com 24 envelopes e com registro junto ao 
Ministério da Saúde. 

Unid. 720  

115 FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 2.0: 
Fio de sutura Catgut simples 2-0. esterilizado. Com 75 
centímetros e agulha de 02 centímetros, 1/2 círculo. 
Apresentação: Caixa contento 24 envelopes, com uma 

Unid. 720  

116 FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 3.0: 
Fio de sutura Catgut simples 3-0. esterilizado. Com 75 
centímetros e agulha de 02 centímetros, 1/2 círculo. 
Apresentação: Caixa contento 24 envelopes, com uma 

Unid. 720  

117 FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 4.0: 
Fio de sutura Catgut simples 4-0. esterilizado. Com 75 
centímetros e agulha de 02 centímetros, 1/2 círculo. 
Apresentação: Caixa contento 24 envelopes, com uma 

Unid. 720  

118 FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 5.0: 
Fio de sutura Catgut simples 5-0. esterilizado. Com 75 
centímetros e agulha de 02 centímetros, 1/2 círculo. 
Apresentação: Caixa contento 24 envelopes, com uma 

Unid. 720  

119 Filme para raio x 13 x 18 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 10 Apresentar 
amostra 

120 Filme para raio x 18 x 24 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 30 Apresentar 
amostra 

121 Filme para raio x 24 x 30 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 50 Apresentar 
amostra 

122 Filme para raio x 30 x 40 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 50 Apresentar 
amostra 

123 Filme para raio x 35 x 35 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 40 Apresentar 
amostra 

124 Filme para raio x 35 x 43 para revelação automática , 
embalagem caixa com 100 folhas. validade mínima de 
12 meses. 

cx 40 Apresentar 
amostra 

125 Filme para ultrasson -upp-110 hg - 110mmx18m ; c/10 
rolos. 

Cx 18  

126 Fixador para revelador de raio x automática.conjunto 
para preparar 38 litros.validade miníma de 12 meses.( 
cotar a marca kodak ou outra de qualidade semelhante) 

Galão 40 Apresentar 
amostra 
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127 Fita, micropore, com capa, 10 cm x 4.5 m: Fita micropore 
medindo 10 centímetros x 4.5 metros e com capa. 
Composição: tecido não tecido à base de fibras de 
viscose, com adesivo acrílico, hipoalérgica. 
Apresentação: embalagem individual e com registro 
junto ao Ministério da Saúde.                        

Rolo 2000 Apresentar 
amostra 

128 Fita, micropore, com capa, 25 cm x10 m: Fita micropore 
medindo 10 centímetros x 4.5 metros e com capa. 
Composição: tecido não tecido à base de fibras de 
viscose, com adesivo acrílico, hipoalérgica. 
Apresentação: embalagem individual e com registro 
junto ao Ministério da Saúde.                     

Rolo 2000 Apresentar 
amostra 

129 Fita para autoclave para controle de temperatura em 
autoclave, medindo aprox. 19mmx30mm, boa aderência 
e coloração após exposição á temperatura elevadas. 
embalagem constando identificação e procedência e 
data de validade. 

Rolo 200  

130 Fita adesiva crepe rolo 16mm x 50m.Embalada 
individualmente com dados de identificação e 
procedência-Validade mínima de 12 meses 

Rolo 100  

131 Fita com área reagente para verificação de glicemia 
capilar.  FITA COM ÁREA REAGENTE P/ 
VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ 
QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA 
ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, 
FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 500 MG/DL, 
ACEITANDO VALORES INFERIORES OU 
SUPERIORES. COM 320 UND DE APARELHOS DE 
MEDIÇÃO DA GLICEMIA EM COMODATO COM A 
EMPRESA VENCEDORA, SENDO NO ATO DA 
PRIMEIRA ENTREGA DAS FITAS DEVERÁ 
ACOMPANHAR 220 UND DE APARELHOS PARA 
REPOSIÇÃO DOS JÁ UTILIZADOS PELOS 
USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS. O 
RESTANTE SERÁ SOLICITADO DE ACORDO COM A 
DEMANDA DE NOVOS PACIENTES INSERIDOS NO 
PROGRAMA. 

Tiras 200.000 Apresentar 
amostra 

132 Formol líquido 37% frasco com 1000ml, validade minima 
12 meses 

Lts 10  

133 Fixador celular em spray aerosol frs c/ 100 ml-com 
ausencia de vazamentos 70g-alcool etílico extra fino 
(95%) carbowax (2.5%)propelente –butano (2.5%) c/ 12 
unidade. 

Cx 6  

134 Frasco de plástico transparente para alimentação 
enteral - capacidade de 300 ml. 

Frs. 200  

135 GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, 100% algodão, isento 
de impurezas, não estéril, 10 cm x15 m. De acordo com 
a legislação atual vigente. 

Rolo 500  
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136 GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, 100% algodão, isento 
de impurezas, não estéril,06 cm x 15 m .De acordo com 
a legislação atual vigente. 

Rolo 500  

137 GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, 100% algodão, isento 
de impurezas, não estéril,15cm x 15 m .De acordo com 
a legislação atual vigente. 

Rolo 500  

138 GEL ELETROCONDUTOR PARA 
ULTRASONOGRAFIA, FISIOTERAPIA, ECÓGRAFOS, 
DOPPLERS – isento de sal, isento de álcool, à base de 
água, PH neutro, não gorduroso, inodoro, Apresentação 
em frasco com no mínimo 100gramas, com bico 
aplicador. De acordo com a legislação atual vigente 

Frs. 5000  

139 Gel para ECG inodoro ,meio de contato para eletrôdos 
para sonar dopler.isento de sal.Composição : carbopol, 
Propilenoglicol, NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água 
desmineralizada, Embalagem frs com bico dosador com 
300 gr. Validade Mínima 12 meses  

Frs. 5000  

140 Glicose 25% uso endovenoso c/ 10 ml Amp. 3000  

141 Glicose 50% uso endovenoso c/ 10 ml Amp. 3000  

142 Gorro descartável c/ 100 unidades. Unid. 1000  

143 Hastes flexíveis com pontas de algodão -antigerme 
protegidos contra germes antibacterial c/75 unidades. 

Unid. 3750  

144 HIPOCLORITO DE SÓDIO em veículo aquoso –(cloro 
ativo  1%), frs c/ 1000 ml .Validade mínima 6 meses . De 
acordo com a legislação atual vigente. 

Frs. 2000  

145 Kit para teste rápido de dengue para IGM/IGG- método 
imunocromatográfico – diagnóstico” in vitro”-com suas 
especificações e registro mo MS. 

Unid. 500  

146 kit micronebulizador com mascara, em pvc atóxico, com 
entrada de ar através de bico, extensão que o 
acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar 
vazamento, tamanho adulto, rosca amarela(conector 
3/4), cabeçote,recipiente.codigo i-205. validade minima 
de 36 meses. 

Unid. 100  

147 Indicador biológico a vapor em tiras Unid. 1200  

148 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 
EM AÇO INOX, bisel trifacetado embutido firmemente 
em corpo que proteja a lanceta após o uso, embalagem 
resistente que garanta a integridade do produto até o 
momento do uso com dados de fabricação, esterilização 
e procedência. Embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. Conforme 
legislação atual vigente. Apresentação da Embalagem: 
Serão aceitas cotações de produtos com qualquer 
quantitativo de embalagem. A empresa vencedora 
deverá fornecedor os aparelhos lancetadores. 

Unid. 150000  

149 Lâmina descartável para bisturi nº 11, em aço carbono, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, 

Cx 20  
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perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
esterilizada pelo processo Raio Gama 2-5 rads. 
Apresentação: embalada individualmente, 
acondicionada em caixa com 100 unidades e com 
registro junto ao Ministério da Saúde. 

150 Lâmina de bisturi descartável nº 15c - lâmina de bisturi 
nº 15c descartável, estéril, confeccionada em aço inox, 
(tipo 304 - NBR 5601) ou aço carbono, perfeitamente 
afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de 
oxidação. de tamanhos e formatos convencionais a 
cada tamanho, deverá apresentar adequada fixação e 
ajuste ao cabo, permitindo tanto sua colocação como 
retirada sem acidentes, deverá vir com o calibre 
impresso na lâmina. 

Cx 30  

151 Lâmina descartável para bisturi nº 23, em aço carbono, 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, 
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
esterilizada pelo processo Raio Gama 2-5 rads. 
Apresentação: embalada individualmente, 
acondicionada em caixa com 100 unidades e com 
registro junto ao Ministério da Saúde. 

Cx 30  

152 Lâmina para microscopia (citologia)  26MM X 76MM : 
Lâmina para microscopia 26 x 76, ponta lisa, beiradas, 
não lapidadas, ponta fosca, espessura de 1mm, 
medindo 25,4 x 76,2 mm (1" x 3"). Apresentação: Caixa 
com 50 unidades e com registro junto ao Ministério da 
Saúde.                                    

Cx 30  

153 Micro-lanceta para teste (exame) do pezinho do bebê, 
estéril, descartável, em aço inoxidável, pronta para uso, 
atóxica e apirogênica, esterilizada. Apresentação: 
embalagem individual em papel grau cirúrgico, 
acondicionada em caixa com 200 unidades e com 
registro no Ministério da Saúde. 

Cx 5  

154 Luva de látex para procedimentos, tamanho G, 
descartável, ambidestra, não estéril, toque leve,te 
perfeito nas mãos, formato anatômico, sensibilidade 
tátil, invólucro resistente ao manuseio. apresentação: 
caixa com 100 unidades com registro no ministério da 
saúde. 

Cx 3500 Apresentar 
amostra 

155 Luva de látex para procedimentos, tamanho M, 
descartável, ambidestra, não estéril, toque leve, ajus te 
perfeito nas mãos, formato anatômico, sensibilidade 
tátil, invólucro resistente ao manuseio. Apre te perfeito 
nas mãos, formato anatômico, sensibilidade tátil, 
invólucro resistente ao manuseio. Apre sentação: caixa 
com 100 unidades com registro no Ministério da Saúde.                                   

Cx 3500 Apresentar 
amostra 

156 Luva de látex para procedimentos, tamanho P, 
descartável, ambidestra, não estéril, toque leve, ajus te 
perfeito nas mãos, formato anatômico, sensibilidade 

Cx 3500 Apresentar 
amostra 
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tátil, invólucro resistente ao manuseio. Apresentação: 
caixa com 100 unidades com registro no Ministério da 
Saúde.                                    

157 Luva de látex para procedimentos, tamanho PP, 
descartável, ambidestra, não estéril, toque leve, ajus te 
perfeito nas mãos, formato anatômico, sensibilidade 
tátil, invólucro resistente ao manuseio. Apresentação: 
caixa com 100 unidades com registro no Ministério da 
Saúde.                                    

Cx 3500 Apresentar 
amostra 

158 Luva procedimento s/ talco, tamanho M, ambidestra, 
estéril, em latéx tátil, formato anatômico, textura 
uniforme, sem falhas, possuindo boa sensibilidade e 
facilidade para calçar [proporcionando total  controle de 
instrumentos e objetos]. Embalagem caixa com 100 
unidades, constando externamente dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e de 
validade, n° do lote e  do registro no ministério da saúde.                                                             

Cx 200  

159 Luvas cirúrgicas estéreis nº 6,0 - formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sen sibilidade 
tátil, boa elasticidade, perfeita adaptação, acabamento 
no punho, textura uniforme, sem  falhas, talcada ou 
lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de  luvas com registro junto 
ao Ministério da Saúde.                                    

Pares 1500  

160 Luvas cirúrgicas estéreis nº 6,5 - formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sen sibilidade 
tátil, boa elasticidade, perfeita adaptação, acabamento 
no punho, textura uniforme, sem  falhas, talcada ou 
lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de  luvas com registro junto 
ao Ministério da Saúde.                                    

Pares 1500  

161 Luvas cirúrgicas estéreis nº 7,0 - formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sensibilidade 
tátil. boa elasticidade, perfeita  adaptação, acabamento 
no punho, textura uniforme, sem falhas, talcada ou 
lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de luvas com registro junto ao 
ministério da saúde.  

Pares 1500  

162 Luvas cirúrgicas estéreis nº 7,5 – formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sensibilidade 
tátil, boa elasticidade, perfeita adaptação, acabamento 
no punho, textura uniforme, sem falhas, talcada ou 
lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de  luvas com registro junto 
ao Ministério da Saúde.                                   

Pares 1500  

163 Luvas cirúrgicas estéreis nº 8,0 – formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sensibilidade 
tátil.boa elasticidade, perfeita adaptação, acabamento 
no punho,textura uniforme, sem falhas, talcada ou 

Pares 1500  



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de luvas com registro  junto 
ao ministério da saúde. 

164 Luvas cirúrgicas estéreis nº 8,5 - formato anatômico - 
confeccionadas em látex natural, com alta sensibilidade 
tátil, boa elasticidade, perfeita adaptação, acabamento 
no punho, textura uniforme, sem falhas, talcada ou 
lubrificada. Apresentação: embalagem de papel grau 
cirúrgico contendo um par de  luvas com registro junto 
ao Ministério da Saúde.                                   

Pares 1500  

165 Máscara Cirúrgica Descartável, com elástico, atóxica –
hipoalerrgica, 100% polipropileno, não estéril, não 
inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex,uso único 
C/95 C/Nº de  Lote e data de fabricação, validade 05 
anos após a data de fabricação, embalagem c/ 50 
unidades 

Cx 2000  

166 MÁSCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2) contra 
partículas de origem biológica para uso hospitalar, 
embalagem individual c/n° de lote, data de fabricação e 
validade mínima de 12 meses, com registro no Ministério 
da Saúde (ANVISA) e de acordo com a norma 
ABNT/NBR 13698 e com registro no Ministério do 
Trabalho e Emprego (CA). 

Unid. 500  

167 Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de 
"Venturi". 

Unid. 20  

168 Máscara de alta concentração infantil com reservatório-
completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 
2,10m. 

Unid. 5  

169 Máscara de alta concentração com reservatório adulto 
não reinalável 100% - transparente e de formato 
anatômico clip em alumínio. 

Unid. 20  

170 Óculos de proteção: Confeccionado em acrílico 
antialérgico sem aparas, transparente com protetor 
lateral, adaptável ao rosto com conforto e uso sobre 
óculos próprio, possibilitando ajuste individual, possível 
de desinfecção em meios químicos. Embalado 
individualmente. Constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação 

Unid. 100  

171 Oxímetro de pulso - leve e confortável para uma 
medição sem dor alta precisão, clinicamente testado 

Unid. 6  

172 Papel lençol branco embalado em rolo com no mínimo 
70cm de largura x 50metros de comprimento 

Rolo 4000 Apresentar 
amostra 

173 Papel para ECG bionet 216 mmx 30 mm Apresentação: 
Bobina Indivual  

Rolos 100  

174 Papel para registro de eletrocardiograma 58x30, com 
escala  apropriada para registro e adaptação no 
aparelho eletrocardiógrafo, Apresentação: Bobina 
Individual  

Rolos 40  
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175 Porta lâmina para citologia tubet em prolipropileno com 
capacidade  com capacidade para 03 lâminas. 

Unid. 150  

176 Papel Grau Cirúrgico bobina 30x100 m Rolos 30  

177 Preservativo, masculino, não lubrificado: Preservativo 
masculino - Borracha natural, sem espermicida, 
transparente, incolor, não lubrificado, 52 mm de largura 
nominal, comprimento mínimo de 170 mm, espessura 
mínima do filme de 0,03 mm.  Apresentação: 
embalagem individual, acondicionado em caixa com 144 
unidades, com registro no Ministério da Saúde.                                   

Unid. 200  

178 Revelador para revelação de raio x automática, 
conuunto para preparar 38 litros. Validade mínima de 12 
meses 

Galão 40 Apresentar 
amostra 

179 SERINGA DESCARTÁVEL, INSULINA, 100 UI (1ml), 
Agulha Ultrafine II dE 6MM(Curta )comprimento 0.25 
mm calibre 30-G escala de 2 em 2  unidades-cada traço 
representa 2 unidades –Atóxico –apirogênico- a 
esterilidade desta seringa é garantida até que os 
protetores das extremidades sejam removidos ou 
danificados. Produto estéril esterilizado a cobalto. 
Validade mínima  24 meses 

Unid. 150000 Apresentar 
amostra 

180 Seringa com dispositivo de segurança, 03 ml: 
Confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação precisa. O êmbulo deve 
ser dividido em haste quebrável e rolha de borracha. O 
cilindro deve ser dividido em corpo com siliconização 
interna, bico tipo luer-lok, flange e protetor de agulha 
articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Todo o 
conjunto deve ser estéril. A seringa deve possuir dois 
sistemas: o primeiro é o protetor de agulha, que deve 
ser acionado após a utilização da seringa.( evitando 
acidentes com material pérfuro-cortante). O segundo 
consiste em um sistema de prevenção de re-uso. 
Respeita a NR-32, protegendo o profissional de saúde 
de acidentes com agulhas hipodérmicas. Apresentação 
03 ml LL. Embalada individualmente, estéreis, contendo 
dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização - óxido de etileno, nº de lote, data de 
fabricação, validade do produto e registro no Ministério 
de Saúde. 

Unid. 30000 Apresentar 
amostra 

181 Seringa com dispositivo de segurança, 05 ml: 
Confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação precisa. O êmbulo deve 
ser dividido em haste quebrável e rolha de borracha. O 
cilindro deve ser dividido em corpo com siliconização 
interna, bico tipo luer-lok, flange e protetor de agulha 
articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Todo o 
conjunto deve ser estéril. A seringa deve possuir dois 
sistemas: o primeiro é o protetor de agulha, que deve 

Unid. 30000 Apresentar 
amostra 
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ser acionado após a utilização da seringa.( evitando 
acidentes com material pérfuro-cortante). O segundo 
consiste em um sistema de prevenção de re-uso. 
Respeita a NR-32, protegendo o profissional de saúde 
de acidentes com agulhas hipodérmicas. Apresentação 
05 ml LL. Embalada individualmente, estéreis, contendo 
dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização - óxido de etileno, nº de lote, data de 
fabricação, validade do produto e registro no Ministério 
de Saúde. 

182 Seringa com dispositivo de segurança, 10 ml: 
Confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação precisa. O êmbulo deve 
ser dividido em haste quebrável e rolha de borracha. O 
cilindro deve ser dividido em corpo com siliconização 
interna, bico tipo luer-lok, flange e protetor de agulha 
articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Todo o 
conjunto deve ser estéril. A seringa deve possuir dois 
sistemas: o primeiro é o protetor de agulha, que deve 
ser acionado após a utilização da seringa.( evitando 
acidentes com material pérfuro-cortante). O segundo 
consiste em um sistema de prevenção de re-uso. 
Respeita a NR-32, protegendo o profissional de saúde 
de acidentes com agulhas hipodérmicas. Apresentação 
10 ml LL. Embalada individualmente, estéreis, contendo 
dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização - óxido de etileno, nº de lote, data de 
fabricação, validade do produto e registro no Ministério 
de Saúde. 

Unid. 30000 Apresentar 
amostra 

183 Seringa com dispositivo de segurança, 20 ml: 
Confeccionada em polipropileno e constituída por 
cilindro, êmbolo e graduação precisa. O êmbulo deve 
ser dividido em haste quebrável e rolha de borracha. O 
cilindro deve ser dividido em corpo com siliconização 
interna, bico tipo luer-lok, flange e protetor de agulha 
articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Todo o 
conjunto deve ser estéril. A seringa deve possuir dois 
sistemas: o primeiro é o protetor de agulha, que deve 
ser acionado após a utilização da seringa.( evitando 
acidentes com material pérfuro-cortante). O segundo 
consiste em um sistema de prevenção de re-uso. 
Respeita a NR-32, protegendo o profissional de saúde 
de acidentes com agulhas hipodérmicas. Apresentação 
20 ml LL. Embalada individualmente, estéreis, contendo 
dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização - óxido de etileno, nº de lote, data de 
fabricação, validade do produto e registro no Ministério 
de Saúde. 

Unid. 30000 Apresentar 
amostra 
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184 Seringa descartável sem agulha, 20 ml:  Em PVC, 
capacidade de 20 ml. Bico central. Com borracha na 
ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Com 
invólucro resistente ao manuseio, fechamento 
adequado, capaz de manter sua integridade. Estéril, 
sem agulha. Com validade de 05 anos. Apresentação: 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com 
registro na ANVISA, data de fabricação e número de 
lote. 

Unid. 20000 Apresentar 
amostra 

185 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, 03 ML: Em 
PVC, capacidade de 03 ml. Bico central. Com borracha 
na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Com 
invólucro resistente ao manuseio, fechamento 
adequado, capaz de manter sua integridade. Estéril, 
sem agulha. Com validade de 05 anos. Apresentação: 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com 
registro na ANVISA, data de fabricação e número de lote 

Unid. 20000 Apresentar 
amostra 

186 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, 05 ML: Em 
PVC, capacidade de 05 ml. Bico central. Com borracha 
na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Com 
invólucro resistente ao manuseio, fechamento 
adequado, capaz de manter sua integridade. Estéril, 
sem agulha. Com validade de 05 anos. Apresentação: 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com 
registro na ANVISA, data de fabricação e número de lote 

Unid. 20000 Apresentar 
amostra 

187 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Em 
PVC, capacidade de 10 ml. Bico central. Com borracha 
na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Com 
invólucro resistente ao manuseio, fechamento 
adequado, capaz de manter sua integridade. Estéril, 
sem agulha. Com validade de 05 anos. Apresentação: 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com 
registro na ANVISA, data de fabricação e número de 
lote. 

Unid. 20000 Apresentar 
amostra 

188 Solução de lugol 2% Frasco c/ 1000 ml – validade 
mínima 12 meses 

Frs. 10  

189 Solução de digliconato de clorexidina a 2%. Solução 
degermante com tensoativos c/ 1000 ml .-Validade 
mínima 12 meses 

Frs. 1000  

190 Solução de digliconato de clorexidina a 0.5%. Solução 
alcóolica. c/ 1000 ml -Validade mínima 12 meses 

Frs. 1000  

191 SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12% - solução estéril e 
apirogênica – classe terapêutica clister – apresentação: 
frasco de polietileno, apresentação em frasco com no 
mínimo 500ml, com sonda retal. De acordo com a 
legislação atual vigente. 

Frs. 500  

192 SOLUÇÃO PVPI DERMOAGENTE – frasco com 
1.000ml solução PVPI degermante (iodopolividona 10%) 
ação antisséptica, indicado para limpeza e assepsia da 

Frs. 1000  
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pele do paciente e da equipe de saúde, no pré-
operatório indicado para degermação prévia de pele do 
paciente, mãos e braços da equipe cirúrgica – 
apresentação em frascos com no mínimo 1000ml – com 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA. De acordo com 
a legislação atual vigente. 

193 SOLUÇÃO PVPI TÓPICO (iodopolividona 10% - 1% de 
iodo ativo), ação antissépticaindicado para assepsia 
complementar da pele do paciente no pré- operatório, 
queimaduras, mucosas e feridas. Apresentação em 
frasco com no mínimo 1000ml, com registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. De acordo com a 
legislação atual vigente., 

Frs. 1000  

194 Sonda de foley 2 vias nº 10, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

195 Sonda de foley 2 vias nº 12, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

196 Sonda de foley 2 vias nº 14, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

197 Sonda de foley 2 vias nº 16, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  
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198 Sonda de foley 2 vias nº 18, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

199 Sonda de foley 2 vias nº 20, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

200 Sonda de foley 2 vias nº 22, Com balão, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, com duas vias na 
extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, 
com dois orifícios contra laterais – a sonda deverá 
apresentar o número e a capacidade do balão 
estampado em local visível e permanente, esterilizado 
pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. 
Apresentação: Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico 

Unid. 200  

201 Sonda Uretral nº 06, Tubo de P.V.C. atóxico 
siliconizado, estéril, apirogênico, esterilizado por óxido 
de etileno, com validade de 05 anos.Embalagem: 
individual 

Unid. 200  

202 Sonda Uretral nº 08, Tubo de P.V.C. atóxico 
siliconizado, estéril, apirogênico, esterilizado por óxido 
de etileno, com validade de 05 anos.Embalagem: 
individual 

Unid. 200  

203 Sonda Uretral nº 10, Tubo de P.V.C. atóxico 
siliconizado, estéril, apirogênico, esterilizado por óxido 
de etileno, com validade de 05 anos.Embalagem: 
individual 

Unid. 200  

204 Sonda Uretral nº 12, Tubo de P.V.C. atóxico 
siliconizado, estéril, apirogênico, esterilizado por óxido 
de etileno, com validade de 05 anos.Embalagem: 
individual 

Unid. 200  

205 Sonda Uretral nº 14, Tubo de P.V.C. atóxico 
siliconizado, estéril, apirogênico, esterilizado por óxido 
de etileno, com validade de 05 anos.Embalagem: 
individual 

Unid. 200  

206 Sonda de aspiração traqueal nº 06 Unid. 200  
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207 Sonda de aspiração traqueal nº 08 Unid. 200  

208 Sonda de aspiração traqueal nº 10 Unid. 200  

209 Sonda de aspiração traqueal nº 12 Unid. 200  

210 Sonda de aspiração traqueal nº 14 Unid. 200  

211 Sonda de aspiração traqueal nº 16 Unid. 200  

212 Sonda para alimentação enteral nº 08  Unid. 200  

213 Sonda para alimentação enteral nº 10 Unid. 200  

214 Sonda para alimentação enteral nº 12 Unid. 200  

215 Sonda gastrica n° 08 - confeccionada em PVC, atóxica, 
siliconizada, estéril, apirogênico, embalagem única, com 
registro no ministério da saúde/anvisa. 

Unid. 200  

216 Sonda gastrica n° 10 - confeccionada em PVC, atóxica, 
siliconizada, estéril, apirogênico, embalagem única, com 
registro no ministério da saúde/anvisa 

Unid. 200  

217 Sonda gastrica n° 12 - confeccionada em PVC, atóxica, 
siliconizada, estéril, apirogênico, embalagem única, com 
registro no ministério da saúde/anvisa 

Unid. 200  

218 Sonda gastrica n° 14 - confeccionada em PVC, atóxica, 
siliconizada, estéril, apirogênico, embalagem única, com 
registro no ministério da saúde/anvisa 

Unid. 200  

219 Sonda gastrica n° 16 - confeccionada em PVC, atóxica, 
siliconizada, estéril, apirogênico, embalagem única, com 
registro no ministério da saúde/anvisa 

Unid. 200  

220 Sonda nasogastrica longa n° 08  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

221 Sonda nasogastrica longa n° 10  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

222 Sonda nasogastrica longa n° 12  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

223 Sonda nasogastrica longa n° 14  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

224 Sonda nasogastrica longa n° 16  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

225 Sonda nasogastrica longa n° 18  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  
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226 Sonda nasogastrica longa n° 20  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

227 Sonda nasogastrica longa n° 22  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

228 Sonda nasogastrica longa n° 24  - confeccionada em 
PVC, atóxica, siliconizada, estéril, apirogênico, 
embalagem única, com registro no ministério da 
saúde/anvisa 

Unid. 200  

229 Soro fisiológico 50 ml (cloreto de sódio a 0,9%), 
apirogênico, estéril, infusão I.V. embalagem sistema 
fechado (frasco) 

Frs. 10000 Apresentar 
amostra 

230 Soro fisiológico 100 ml (cloreto de sódio a 0,9%), 
apirogênico, estéril, infusão I.V. embalagem sistema 
fechado (frasco) 

Frs. 12000 Apresentar 
amostra 

231 Soro fisiológico 250 ml (cloreto de sódio a 0,9%), 
apirogênico estéril, infusão I.V. embalagem sistema 
fechado (frasco) 

Frs. 12000 Apresentar 
amostra 

232 Soro fisiológico 500 ml (cloreto de sódio a 0,9%), 
apirogênico estéril, infusão I.V. embalagem sistema 
fechado (frasco) 

Frs. 12000 Apresentar 
amostra 

233 Soro fisiológico 1000 ml (cloreto de sódio a 0,9%), 
apirogênico estéril, infusão I.V. embalagem sistema 
fechado (frasco) 

Frs. 8000 Apresentar 
amostra 

234 Soro glicofisiológico (sódio 0,9% + glicose 5%) 250 ml, 
estéril e apirogênico, embalagem sistema fechado em 
frasco. Uso intravenoso. 

Frs. 3000 Apresentar 
amostra 

235 Soro glicofisiológico (sódio 0,9% + glicose 5%) 500ml, 
estéril e apirogênico, embalagem sistema fechado em 
frasco/.Uso intravenoso. 

Frs. 3000 Apresentar 
amostra 

236 Soro glicosado 5% 1000ml, apirogênico esteril 
embalagem sistema fechado (frasco). 

Frs. 2000 Apresentar 
amostra 

237 Soro glicosado 5% 250ml, apirogênico, estéril, 
embalagem sistema fechado (frasco). 

Frs. 4000 Apresentar 
amostra 

238 Soro glicosado 5% 500ml, apirogênico, estéril, 
embalagem sistema fechado (frasco). 

Frs. 4000 Apresentar 
amostra 

239 Soro ringer com lactato 500ml, apirogênico, estéril, 
embalagem sistema fechado (frasco). 

Frs. 2000 Apresentar 
amostra 

240 Soro ringer simples 500ml, apirogênico, estéril, 
embalagem sistema fechado (frasco). 

Frs. 2000 Apresentar 
amostra 

241 Suporte de parede em metal para coletor material 
perfuro cortantes de papelão de 07 L acompanha 2 
parafusos e 2 buchas. 

Unid. 15  

242 Suporte de parede em metal para coletor material 
perfuro cortantes de papelão de 13 L acompanha 2 
parafusos e 2 buchas. 

Unid. 15  
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243 Suporte de parede em metal para coletor material 
perfuro cortantes de papelão de 20 L acompanha 2 
parafusos e 2 buchas. 

Unid. 15  

244 Tala metálica para imobilização composta por espuma e 
alumínio tam: 12x180mm c/ 12 unidades 

Pcte 50  

245 Tala metálica para imobilização composta por espuma e 
alumínio tam: 16x180mm c/ 12 unidades 

Pcte 50  

246 Tala metálica para imobilização composta por espuma e 
alumínio tam: 19x250mm c/ 12 unidades 

Pcte 50  

247 TIRA REATIVA P/DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ - 
amostra soro ou urina - sensibilidade; 25 MUI/ML - 
contém ; azida sódica como conservante. Somente 
p/uso "in vitro" embalagem individual acondicionada em 
caixa c/ 50 ou 100 und. com n° de lote - data de 
fabricação e data de validade. n° de registro ANVISA 

Unid. 100  

248 Tintura de iodo 2%-frasco c/ 1000 ml.validade mínima 
12 meses 

Frs. 10  

249 Touca Descartável, produzida em 100% polipropileno 
(TNT – tecido não tecido), com gramatura aproximada 
de 20g/m², com elástico em sua extremidade para 
fixação na cabeça, impermeáveis e que permitam que o 
couro cabeludo respire mais livremente, cor branca, 
validade de 05 anos, artigo médico hospitalar de uso 
único, proibido processar.  Embalagem: Embalado em 
material que garanta a integridade do produto. A 
apresentação do produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

Unid. 2000  

250 Termômetro; com marcador digital, clinico, medição em 
graus, de +32º c a 42º c; em visor cristal; graduada em 
grau celsius, variando conforme a finalidade; 
embalagem individual; rotulagem de acordo com 
legislação vigente acompanhado de certificado de 
calibração. De acordo com a legislação atual e normas 
vigentes (INMETRO E ABNT).  

Unid. 50  

251 TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR: Termômetro 
digital, interno/externo. Escala interna de -10°C a +50° 
C. Escala externa de -50°C a + 70° C. Exatidão de ± 1° 
C. Dimensões aproximadas 140x40 milímetros. 
Alimentação: 01 pilha de 1.5 Volts, tipo AAA. 
Confeccionado em plástico ABS. Cabo sensor externo 
com aproximadamente 02 metros. De acordo com a 
legislação atual e normas vigentes (INMETRO E ABNT) 

Unid. 20  

252 Termômetro clínico prismático  premium com tubos de 
pvc com tampa para proteção dos termômetro-faixa de 
medição 35-42ºc. 

Unid. 50  

253 Tubos KMA criogênico transparente com fundo chato de 
14x55 mm c/ capacidade de 5 ml – tampa roxa 

Unid.    

254 Tubo p/ coleta de sangue à vácuo de 9 a 10 ml, tampa 
vermelha, med. 16 x 100mm, de plástico transparente 

Unid. 2000  
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(p.e.t.), incolor, estéril, aspiração 9 a 10 ml, sem aditivo, 
tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada, cor 
vermelha, esterelizada a cobalto, c/ nº de lote, prazo de 
validade, apresentação em caixa c/ 100 unidades.  A 
apresentação do produto devera obedecer a legislação 
atual vigente. De acordo com a legislação atual vigente.                                     

255 Tubo p/ coleta de sangue a vácuo de plástico 
transparente (p.e.t), descartável, incolor, estéril, rolha de 
borracha c/ tampa plástica protetora na cor amarela, 
med. 13 x 100mm, aspiração de 5ml, c/ gel separador 
(p/ obtenção de soro) e ativador de coagulo, tubo 
podendo ser siliconizado ou não,  c/ nº do lote, prazo de 
validade e volume de aspiração, apresentação em caixa 
c/ 100 unidades. De acordo com a legislação atual 
vigente 

Unid. 2000  

256 Tubo de látex  – com 15metros, n.º 200. De acordo com 
a legislação atual vigente. 

Mts 45  

257 Tubo de silicone – com 15metros, n.º 204. De acordo 
com a legislação atual vigente. 

Mts 45  

258 Umidificador para oxigênio com extensão e máscara em 
plástico resistente a esterilização capacidade 250ml, 
com rosca de metal com nível máximo e nível mínimo, 
com registro na ANVISA. 

Unid. 20  

259 Vaselina líquida misturada complexa de 
hidrocarbonetos parafinicos e/ou naftenicos, com 
cadeias podendo conter a 16 à 38 átomos de carbono-
são óleos de alta qualidade, obtidos à partir de frações 
especiais derivadas do petróleo que após sofrerem 
refinação adquirem características especiais, tais como: 
serem inócuos, antialérgicos e inerentes. Apresentação 
em frasco com no mínimo 1000ml. 

Frs. 15  

260 Bandeja inox 42x30x04 cm Unid. 10  

261 Bandeja inox 20x30x05 cm Unid. 10  

262 Braçadeira para aparelho de pressão arterial para adulto  
com manguito e presilha . 

Unid. 20  

263 Braçadeira para aparelho de pressão arterial para recém 
nascido  com manguito e presilha . 

Unid. 20  

264 Braçadeira para aparelho de pressão arterial para 
adolescente  com manguito e presilha . 

Unid. 20  

265 Braçadeira para aparelho de pressão arterial para adulto 
obeso  com manguito e presilha . 

Unid. 10  

266 Caneta para ecg pilot hidrog.hi-tec preta/azul Unid. 10  

267 Cabo de bisturi nº 03 para lâmina nº 15 Unid. 10  

268 Cabo de bisturi nº 04 para lâmina nº 21 Unid. 10  

269 Cobertor manta térmica aluminizado para regaste  
tamanho 2,10x1,40  –  

Unid. 10  

270 Colete imobilizador dorsal ked adulto - possuir Unid. 2  
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271 Cinto Tipo Aranha- confeccionado em fita 100% 
poliamida de 0,50 mm, fecho em velcro. Carga de 
ruptura aproximada de 2500 Kgf. Tamanho adulto. 
Medidas aproximadas da fita central 1100 mm, ajustável 
por meio de fivela reguladora em nylon. Na cor preta. 

Kit 2  

272 Cuba rim inox 26x12 cm Unid. 10  

273 Cuba redonda inox 09 cm Unid. 10  

274 Estetoscópio duosonico adulto preto - bd becton & 
dickson. 

Unid. 20  

275 Estetoscópio infantil simples Unid. 20  

276 Estetoscópio infantil duplo Unid. 20  

277 Eletrôdo cirúrgico aço inox para bisturi ponta curta faca 
reta 70mm-em 13(deltronix) 

Unid. 200  

278 Mobilizador de cabeça tipo bachal impermeável 
Confeccionado em material macio, impermeável e 
lavável; 

Unid. 3  

279 Lâmpada para laringoscópio l-07 Unid. 20  

280 Lâmpada para otoscópio l-07 Unid. 20  

281 Luvas De Algodao Malha Tricotada Pigmentada 4 Fios 
Cx/ 50 pares 

Cx 3 Apresentar 
amostra 

282 Máscara pocket para rcp - ressuscitador headstar - 
Reutilizável e de fácil desinfecção. 

Unid. 2  

283 Maleta de primeiros socorros – maleta/estojo com 2 
bandejas articuladas, 11 divisões e tampa na bandeja 
superior. Possui alça para cadeado. 

Unid. 4  

284 Máscara para rcp descartável Unid. 100  

285 Otoscópio fibra ótica poket jr. com cabo metálico- weelch 
willen 

Unid. 20  

286 Pera para aparelho de pressão de látex sem válvula 
para qualquer carca de esfignomanômetro . 

Unid. 30  

287 Pera para eletrôdo sucção cj.cabo interligação ep-3(com 
adaptador db-25) c/ 10 unid 

Unid. 50  

288 Pinça anatômica s/dente 12 cm Unid. 30  

289 Pinça anatômica c/dente 12 cm Unid. 30  

290 Pinça anatomica dente de rato íris 10cm Unid. 30  

291 Pinça anatomica disseccao 12cm Unid. 30  

292 Pinça anatômica íris 10cm Unid. 30  

293 Pinça kelly 14cm curva Unid. 30  

294 Pinça kelly 14cm reta Unid. 30  

295 Porta agulha mayo hegar 15cm Unid. 10  

296 Porta agulha olsen-hegar 16 cm Unid. 10  

297 Prancha longa  De Resgate em Polietileno: Descrição : 
em polietileno 

Unid. 3  

298 Tesoura para iris ou gengiva reta 12cm Unid. 20  

299 Tesoura para iris ou gengiva curva 12cm Unid. 20  
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300 Tesoura mayo-stille curva 15 cm Unid. 20  

301 Tesoura mayo-stille reta 15 cm Unid. 20  

302 Tesoura cirurgica metzembaum reta 15 cm Unid. 20  

303 Tesoura cirurgica metzembaum curva 15 cm Unid. 20  

304 Tesoura cirurgica metzembaum reta 12cm Unid. 20  

305 Tesoura cirurgica metzembaum curva 12 cm Unid. 20  

306 Tesoura cirurgica metzembaum reta 10cm Unid. 20  

307 Tesoura cirurgica metzembaum curva 10 cm Unid. 20  

308 Par de pás  autoadesivas  descartáveis(eletrôdo edge) 
tamanho adulto para uso em função de monitoração 
para ecg.marcapasso externo transcutâneo e 
desfibrilação externa. 

Pares 4  

309 Adaptador duplo para transferência de fluidos entre 
frascos de sistema fechado. 

Unid. 50  

310 Pallet de plástico -  dimensões externas: 
1000x1200x150mm sem aba, 4 entradas, 9 pés, frisado 
-capacidade de carga estática/dinâmica distribuída no 
pallet, uso no solo-peso unitário do pallet plástico-17 kg: 
até 1000 kg de carga - preenchimento interno com 
poliuretano (pu). 

Unid. 6  

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 
A) TODOS OS ITENS DEVERÃO ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA, devendo ser 

apresentado na assinatura da ata de registro de preço dos respectivos registros dos 

medicamentos. 

 

B) A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA, SEMANALMENTE E/OU DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 08H00 ATÉ 

AS 14H00. 

 

C) RATIFICA-SE QUE A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO EM ATÉ 05 DIAS 

CORRIDOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. 

 
D) DE ACORDO COM A LEI 147/2014  QUE ALTEROU A LEI GERAL DE MICRO E PEQUENA 

EMPRESA LEI 123/2006 FOI CONCEDIDO ESCLUSIVADE NO ITEM 87. 

 

 

E) O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DOS ITENS MARCADOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA E COFORME ITEM 2 – VIII DESTE EDITAL. 
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ANEXO II 
 

Declaração de Pleno Atendimento 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar no processo licitatório, Pregão n.º ____/2018, da Prefeitura de Águas da Prata, declaro, 
sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no edital. 

 

 

 

Local e data. 

 
 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 
 

 

 

 

Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
 

   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no Edital de Pregão nº. ____/2018, da Prefeitura de Águas da 

Prata, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de 

novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da 

Constituição Federal. 

 

   Local e data. 
 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Em papel timbrado da empresa licitante 

  



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

ANEXO IV – MODELO:  
 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 
 

 

   Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar 

ou contratar com essa Administração, referente ao Pregão nº. ___/2018 da Prefeitura de Águas da 

Prata. 

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a 

identificação da responsável para a assinatura do contrato. 

 

 

Local e data. 

 

 
 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 
A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ N.º 

__________________, representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) __________, 

portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º _____________, para representá-la perante o Município 

de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º ____/2018 (Aquisição de 

Medicamentos em geral por sistema de registro de preço) podendo formular lances, negociar e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases da licitação. 

 

 

 

Local __________, __ de _______ de 2018. 

 
 

 

 

__________________ 

assinatura 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar esta via fora do envelope Documentação 
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Anexo VI 
 

Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 
 

 
 (nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 

Inscrição estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, 
neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), portador da cédula de identidade nº. 
XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 
Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado 
XX, para os fins de dar cumprimento às exigências do processo licitatório nº. ____/2018, 
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto 
social, contrato social e sua respectiva última alteração (se couber) ou outro instrumento 
de registro empresarial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade não 
empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos em vigência e efetivamente 
válidos e verídicos na data da licitação. 
 
 
DATA: XX/XX/XXXX 

_________________________________________________________. 
(Representante da empresa) 

 
 

Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão 
transcrevê-lo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do 
envelope – documentos de habilitação. 
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ANEXO VII 
 

Minuta da Ata de Registro de Preço 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

  

Processo Administrativo nº ____/2018  

Pregão Presencial nº ____/2018.  

Ata de Registro de Preços nº XX/2018.  

Validade da presente Ata: 12 meses 

  

  

Aos ____ dias do mês de ___________do ano de 2018, a Prefeitura do Município de 

Águas da Prata, inscrito no CNPJ sob o nº 44.831.733/0001-43, com sede na Avenida 

Washington Luiz, 485, centro, Águas da Prata - SP, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA, nos termos Lei 

Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666/1993, 

observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, 

considerando a classificação das propostas e a respectiva homologação da licitação 

na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº ____/2018, RESOLVEM 

registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com 

a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para 

formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, destinado às aquisições 

futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias 

supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.  

  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

  

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE 

INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA, conforme mencionado no Termo de Referência 

que acompanha o Edital da citada licitação, ambos integrantes desta ARP.  
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CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DAS  EMPRESAS  VENCEDORAS  E  DOS  PREÇOS  

REGISTRADOS  

  

2.1. Empresa (s) vencedora (s):  

 

Empresa:   
  

CNPJ:       INSCRIÇÃO ESTADUAL:   

Endereço:   

Telefone:       E-mail:   

Representante:    

CPF:   

Itens:   

  Órgão Exp.:   

  

Empresa:   
  

CNPJ:                             INSCRIÇÃO ESTADUAL:   

Endereço:   

Telefone:                 E-mail:   

Representante:    

CPF:   

Itens:   

        Órgão Exp.:   

  

 2.2. Planilha Demonstrativa de Preços:  

 

ITENS OBJETO MARCA UNIDADES EMPRESA VENCEDORA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

       

 

2.3. Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  

  

2.4. As especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital) integram a presente Ata de   

Registro de Preços, independentemente de transcrição.  

  

2.5. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Pregoeira e Equipe de Apoio, e dos 

fornecedores do quadro acima.  

  

Águas da Prata, ____ de _____________ de 2018.  

  

Pregoeira: ______________________________ 

 

Equipe de Apoio: ________________________ 

 

Licitante: _______________________________ 
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ANEXO VIII 

Ordem de Compra 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XX/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2018 

  

Solicitação de Fornecimento nº XX/2018.  

Fornecedor: xxxxxxxxxxxxx  

CNPJ: xxxxxxxxxxxxx  

  
 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

  

 1.1. A presente Requisição de Fornecimento tem por objeto a seguinte solicitação:  

  

ITENS OBJETO MARCA UNIDADES EMPRESA 

VENCEDORA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

  
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA E LOCAL DE ENTREGA / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

2.1. Após o recebimento da Ordem de Compra, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 

produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.  

  

2.2. Local de entrega: das 08h00 às 14h00, Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de 

Araújo, sito Av. Lazaro Anselmo Ramos, nº. 200, Águas da Prata – SP. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

  

3.1. A Prefeitura Municipal de Águas da Prata pagará ao Fornecedor___________________ 

o valor total de R$ _____________________________ (___________________________).  

  

3.2. Deverão estar incluídos no preço todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, as quais correrão por conta do Fornecedor.  

  

3.3. Para o Fornecedor atender a presente Requisição, foi emitida a Nota de Empenho                     

nº __________________, em anexo, sendo que a contagem do prazo de entrega iniciará a 

partir de seu recebimento.  

Águas da Prata, __ de _______de 2018.  

 

                ________________________ 

(Responsável pela solicitação)  
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ANEXO IX 

 
Minuta De Contrato 

 
CONTRATO N.º________/2018 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, E A EMPRESA 
__________________________________, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO EM SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS DE 
ENFERMAGEM EM GERAL PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA 

 
Aos ____ dias do mês de __________ do ano de 2018, nesta cidade de Águas 

da Prata, compareceram de um lado o Município de Águas da Prata, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Henrique Fortes Dezena, RG 
nº. XXXXXXXXXXXX - SSP/SP, doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ____________ com sede na rua 
____________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n.º ____________, doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada por ____________, e pelos mesmos foi dito na presença das 
testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na 

licitação Pregão n.º ____/2018, conforme do Processo n.º ____/2018, pelo presente 
instrumento avençam um contrato de fornecimento parcelado de medicamentos 
em geral, sujeitando-se às normas da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal n.º 2114   de 20 de fevereiro de 2009, Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 
aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

  Constitui objeto do presente contrato o CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA, conforme as especificações 

constantes do Termo de Referência, que integrou o edital de licitação Pregão nº. 
____/2018, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 

Processo nº. ____/2018. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DO CONTRATO. 
 

  O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente de acordo 
com a solicitação da Divisão Geral de Compras e conforme as condições 
estabelecidas nos anexos do edital de licitação Pregão nº. ____/2018. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

       
Local de entrega: das 08h00 às 14h00, Unidade Integrada de Saúde 

Leopoldo de Araújo, sito na Av. Lazaro Anselmo Ramos, nº. 200, Águas da Prata – 

SP, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer os bens por 12 meses. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
 

O objeto desta licitação deverá ser entregue em embalagem adequada, que 
corresponda efetivamente à apresentação do produto. 
 

PARÁGRAFO QUARTO 
 

Os produtos deverão conter em suas embalagens, de forma visível, a 
referência e o número do lote. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação será recebido parceladamente, no ato da 

entrega no local e endereço indicados no subitem 2 do item IX do edital nº. 
____/2018, mediante conferencia das quantidades indicadas na respectiva Nota 

Fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo, a data, o nome, a assinatura e o RG, emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, do servidor da Contratante responsável pelo recebimento. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE 
poderá: 

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

 

1.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco)  

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

 

2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar 
sua complementação ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 
 
2.1 Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

O recebimento do objeto se dará definitivamente no término da 

quantidade referenciada no Anexo I do Edital de Pregão nº. ____/2018 do Processo 
Licitatório nº ____/2018, de acordo com recebimento parcelado das mercadorias, 

uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante recibos devidamente atestado nas respectivas Notas Fiscais. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura de cada requisição, devidamente atestada o 
recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 
à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua 
apresentação válida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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O pagamento será feito no setor da Tesouraria da Prefeitura, em cheque 
nominal a contratada, ou em depósito bancário em conta corrente no nome da 

empresa, ou em boleto bancário em nome da contratada.  

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

 
O valor total do presente contrato é de R$ ______ (__________), e contempla-se 
distribuído da seguinte forma: 
 

ITENS OBJETO MARCA UNIDADES EMPRESA VENCEDORA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

       

 
O presente termo se onerará através das seguintes dotações orçamentárias 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX das respectivas Secretarias Municipais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

 O preço acordado nos itens do Pregão nº. ____/2018 será irreajustável e fixo 
durante todo o período contratual. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, por 
12 (doze) meses, ou até o término da quantidade adquirida no objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento 

de contrato, do Edital da Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos 

diplomas federais de Licitações, cabe à CONTRATADA: 
 

1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de 
eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, relativas aos bens 
adquiridos; 

 
2. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e 

federais que interfiram na execução do contrato; 

 
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação que originou o presente ajuste; 

 

4. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer 
anormalidade que possa afetar a execução do contrato; 
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5. Garantir a execução do objeto deste contrato, obedecidas as 

disposições da legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pela entrega 

dos bens objeto do presente ajuste; 
 
6. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos prejuízos ou danos que 

eventualmente venha a ocasionar à CONTRATANTE e/ou a terceiros, em função da 
execução do objeto deste contrato; 

 
7. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 

execução do objeto da contratação, tais como transportes, frete, carga e descarga, 

etc. 
8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do 
artigo 71, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

9. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os 
recursos materiais e humanos necessários. 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE 

 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes 

das disposições deste contrato, cabe à CONTRATANTE: 

 
1. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
 
2. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 

que eventualmente venham a ser solicitados. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 
 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto 
deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE CONTRATADA 
 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a 
critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor atualizado do contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO 

 

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo 
Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 

 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e 
Autárquica do Município de Águas da Prata pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7.º da Lei Federal n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

A penalidade de que trata o caput desta cláusula será aplicada sem 
prejuízo das demais cominações legais e das multas previstas no Instrumento 

Convocatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DA CONTRATANTE 
 
Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 

consequências previstas nos artigos 77 a 80, 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos 
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Fica ajustado, ainda que: 
 

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 
estivessem transcritos: 

 

a) O Edital da Licitação Pregão n.º ____/2018, e seus anexos. 
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b) A proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal 

n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 2114 de 20 de fevereiro 
de 2009, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de São 
João da Boa Vista. 

 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi 
lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido 

e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de 
direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

Águas da Prata, ___ de _____________ de 2018. 
 

 
______________________________ 
Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

_________________________________ 
(Procurador / Representante Legal) 

EMPRESA CONTRATADA 
 
 

 

___________________________________ 

Cássio Alexandre Dragão 

Assessor Jurídico de Administração e Fazenda 
OAB/SP 188.695 

 

Testemunhas: 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: Município de Águas da Prata 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx 

 

 

CONTRATO N°. xxx/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM 
GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA. 

 

ADVOGADO (S): Cássio Alexandre Dragão     OAB nº. 188.695 

 

 Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 

e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 

nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber. 

 Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade 

com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir 

de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

                                                                                     Águas da Prata, __ de ________ de 2018. 

 
_____________________________ 

Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

__________________________________ 
(Procurador / Representante Legal) 

                                            EMPRESA CONTRATADA 

 


