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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

PROCESSO Nº 29/2020 
EDITAL Nº 29/2020 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 12/2020 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19 de agosto de 2020 
HORÁRIO: A partir das 9h (credenciamento) 
LOCAL: Rua Raul Maçone nº306 – Centro – Taiaçu – SP. – Fone (16) 3275-1101 
COTA PRINCIPAL: 75% do objeto – Itens do Anexo I – Ampla Concorrência 
COTA RESERVADA: 25% do objeto – Itens do Anexo II – Contratação de “ME” e 
“EPP” 

 
 

1. PREÂMBULO  
                       
        
1.1. O Município de Taiaçu, neste ato representado pela Senhora Sueli 

Aparecida Mendes Biancardi, Prefeita Municipal no efetivo exercício do cargo, torna 
público que se acha aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto o registro de preços de materiais de enfermagem, 
sob o regime de aquisição futura e entrega parcelada, destinados a atender às 
necessidades do Município de Taiaçu/SP, conforme quantidades e especificações 
mínimas constantes dos Anexos I e II, ressaltando-se que esta modalidade de licitação 
enseja potencialidade de propostas mais vantajosas para a Administração, em 
conformidade com as disposições deste edital e respectivos anexos, que será regido 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 442, de 1º 
de março de 2.007 e pelo Decreto Municipal nº 1099, de 20 de julho de 2.017, aplicando-
se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.  

 
1.2.  As propostas deverão obedecer às especificações deste edital e seus 

anexos, que dele são partes integrantes. 
 

1.3. A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da 
Prefeitura Municipal de Taiaçu, na Rua Raul Maçone nº 306 – Centro – Taiaçu – SP, no 
dia 19 de agosto de 2020, com início para o credenciamento às 9h, e será conduzida 
pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe. 

 
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, concomitante ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, 
obedecidos aos termos e condições deste edital. 
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1.5. Integram o presente Edital: 
 

 Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto (Cota Principal); 
 
 Anexo II - Especificações e quantitativos do objeto (Cota Reservada); 
 
 Anexo III - Modelo de Proposta (Cota Principal); 
 
 Anexo IV - Modelo de Proposta (Cota Reservada); 
 

Anexo V - Procuração para fins de credenciamento;   
  
Anexo VI - Declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação; 
 
Anexo VII - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte; 
 
Anexo VIII - Declaração de que não há impedimento para contratar com a 

Administração Pública; 
 
Anexo IX - Declaração de que não emprega menor em trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso;  
 
Anexo X - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

 
2. OBJETO 

 
 

2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços de materiais 
de enfermagem, para atender às necessidades humanas básicas da população do 
Município, conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas nos 
Anexos I e II, que são partes integrantes deste edital. 

 
2.2. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas de consumo, 

para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total. 
 
 2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a participação 
em igualdade de condições. 
 
 2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender às seguintes 
exigências: 
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2.4.1. Fornecer os produtos solicitados mediante autorização de fornecimento, 
ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras; 
 

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, 
portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para 
fornecimento do produto. 
 

 

3. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 
 

3.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente observada a seguinte classificação: 
02- Poder Executivo; 02.04 – Fundo Municipal de Saúde; 02.04.01 – Fundo Municipal de 
Saúde; 10.301.0005.2.102 – Manutenção dos serviços de atendimento médico, 
ambulatorial e hospitalar; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.  

  
3.2. FONTE DOS RECURSOS: 02 – Transferências e Convênios Estaduais 

Vinculados. 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

4.1. Para os itens constantes do Anexo I (Cota Principal) deste edital, poderão 
participar as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
presente licitação e que atenderem às exigências de credenciamento e de habilitação. 

 
4.2. Para os itens constantes do Anexo II (Cota Reservada), deste Edital, 

somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte, em 
cumprimento ao art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da licitação. No caso de não comparecer no mínimo 3 
(três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte, o objeto de que trata o Anexo II será destinado à ampla 
concorrência.  

 
4.3. Somente poderão participar deste certame empresas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
4.4. Estará impedida de participar de qualquer fase do processo a empresa 

interessada que se enquadrar em uma ou mais situações abaixo especificadas: 
 

 a) suspensa temporariamente de participar em licitação na Prefeitura 
Municipal de Taiaçu, declarada inidônea para contratar com a Administração Pública ou 
penalizada por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02; 
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b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o 
objeto deste Pregão; 

 
 c)  que esteja constituída sob a forma de consórcio; 
 
 d) não considerada microempresas ou empresas de pequeno porte nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 (esta 
alínea é aplicável somente para os licitantes que ofertarem proposta para os itens 
exclusivos destinados às microempresas e empresas de pequeno porte de que 
trata o Anexo II).  
 
 e) sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja 
em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano 
de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da 
Súmula 50 do TCE.  
 
 4.5. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos 
conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 
 
5.1. O Representante da licitante, para participar da sessão pública do pregão, 

deverá se apresentar para o credenciamento munido de documento de identidade, na 
data e horário estipulados no preâmbulo deste edital. 

 
5.1.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento 
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
5.1.2. Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da 

apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir ou renunciar ao 
direito de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item 
5.1.1. 

 
5.1.3. O Anexo V, a critério da empresa licitante, poderá ser usado para fins 

de credenciamento, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado 
no item 5.1.1. 

 
5.2. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer 

pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 1 (um) 
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representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas 
uma empresa. 

 
5.3. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes 

credenciados apresentarão à Pregoeira, a declaração de pleno cumprimento dos 
requisitos de habilitação, conforme Anexo VI, deste Edital.  

 
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar: 
 
5.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo 

com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital;  
 
5.4.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção 

pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 
 
5.4.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada 

da Junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites 
estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06, em sua 
atual redação. 

 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com modelo estabelecido no Anexo VI, e a declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no Anexo VII deste 
edital, deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nº s 1 e 2. 

 
6.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-

se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser 
apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razão Social da Empresa: 
ENVELOPE nº 1 – PROPOSTA  
Processo Licitatório nº 29/2020 
Pregão Presencial nº 12/2020 
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6.3. A remessa via postal dos envelopes proposta e documentação, implicará 

na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na sessão de 
procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar lances 
verbais e de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das 
decisões tomadas na sessão respectiva, prevalecendo para todos os fins a proposta 
escrita. 

 
6.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos 

Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo 
da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e 
declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os 
demais documentos que se refere o subitem 5.4, para fins do tratamento 
privilegiado assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com suas alterações 
posteriores.  

 
6.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em 

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim 
de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão. 

 
6.4. A Prefeitura Municipal de Taiaçu não se responsabiliza por eventuais 

atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os 
quais não tenha contribuído ou dado causa. 

 
6.5. A proposta deverá ser entregue, preferencialmente, através de arquivo 

gerado pelo sistema Kit Proposta, através de Pen-drive ou CD e também impressa em 
papel, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal, nos moldes dos 
Anexos III e IV deste edital. A não apresentação da proposta em Pen-drive ou CD 
não inabilita o licitante. 

 
6.5.1. O Kit proposta a ser preenchido estará disponibilizado no site 

www.pmtaiacu.sp.gov.br, junto com o arquivo do edital. 
 
6.5.2. O programa para processar o kit proposta também estará 

disponibilizado no site www.pmtaiacu.sp.gov.br.  
 
6.6. 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 pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de 

 

Razão Social da Empresa: 
ENVELOPE nº 2 – HABILITAÇÃO  
Processo Licitatório nº 29/2020 
Pregão Presencial nº 12/2020 
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Apoio, bem como por documento cuja autenticidade possa ser verificada mediante 
simples consulta na rede mundial de computadores. 

 
 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
 
7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
7.1.1. A razão social e o CNPJ do proponente, endereço, e-mail, telefone e 

data; 
 
7.1.2. Número do Processo e do Pregão; 
 
7.1.3. Descrição por completo do produto ofertado, objeto da licitação, 

indicando a marca e o fabricante, bem como o número de seu registro na ANVISA 
e /ou no Ministério da Saúde, sob pena de desclassificação do item, em conformidade 
com as especificações dos Anexos I e II deste edital; 

 
7.1.4. Preços unitário e total, de cada item, em moeda corrente nacional, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária; 

 
7.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sessão pública do Pregão. 
 
7.2. No preço proposto, que permanecerá fixo e irreajustável, 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. 

 
7.3. Não será admitida proposta comercial que apresente preço simbólico, 

irrisório, ou de valor zero, incompatível com os valores das despesas diretas e indiretas 
dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos legais. 

 
 
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
 
8.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, que dizem respeito a: 
 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

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

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, 
acima especificada, e,  

 
d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
                 

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste 
subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem 
sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda (CNPJ) (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 

 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br); 
 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e 

Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 
d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e 
contribuições federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao ramo de 

atividade e compatível com o objeto da presente licitação, deverá ser comprovada 
mediante: 

 
- Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida 

Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via 
internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; e 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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-  Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos 
na Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou 
emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por 

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o 
estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa; 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br). 
 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de 
falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 
60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, 
facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado 
pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de 
Contas. 

 
 

8.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
 
8.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, na forma do Anexo VIII, deste Edital. 

 
8.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso, conforme Anexo IX deste edital. 

 
8.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” 

em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
8.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) 
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 
8.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará 

a inabilitação da proponente.  
 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

 
 

9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pela Pregoeira, das licitantes 
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que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento 
dos representantes presentes à sessão e interessados na participação do certame. 

 
9.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos 

encaminhados via postal. 
 
9.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário 

de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela 
Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, 
no horário do início do expediente respectivo. 

 
9.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das 

licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação.  

 
9.5. Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será 

declarada pela Pregoeira e, por consequência, não mais será permitida a admissão de 
novos participantes no certame.  

 
9.6. Aberto o envelope Proposta, a Pregoeira procederá à análise de seu 

conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste edital, sendo 
desclassificadas as propostas:  

 
9.6.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas 

no edital, e, 
 
9.6.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes.  
 
9.6.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
As correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

 
9.6.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais licitantes. 
 
9.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances verbais, com observância dos seguintes critérios:  
 
9.7.1. As propostas de preços da Cota Principal serão analisadas em primeiro 

lugar. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as propostas de preços da 
Cota Reservada;  

 
9.7.2. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superior àquela; 
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9.7.3. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às 

exigências de habilitação, 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. 

 
9.8. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das 

propostas de menor preço ofertadas por escrito. 
 
9.8.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances verbais 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.  

 
9.8.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

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

 
9.8.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 
os lances de: 0,5% (zero vírgula cinco por cento).  

 
9.8.4. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre 

o preço unitário.  A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao 
primeiro ofertante.  

 
9.8.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência 

da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação 
nas rodadas seguintes.  

 
9.8.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando 

houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.  
 
9.8.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 
9.8.8. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com 

vistas à redução do preço. 
 
9.8.9. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade 

do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.8.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, vigentes 

na data da apresentação das propostas. 
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9.8.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor. 

 
9.8.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no 

edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.8.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  

 
9.8.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto à 

regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis à 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por 
igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 
1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.   

 
9.8.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na 

cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
negociar os preços nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.  

 
9.8.14. Se a oferta não for aceitável, ou não atendidas às exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do certame. 

 
 
10. DAS AMOSTRAS 
 
 
10.1. Os licitantes que ofertarem os menores preços e forem considerados 

vencedores provisórios deverão, obrigatoriamente, apresentar amostras no prazo 
máximo de 3 (três) dias após a sessão pública de abertura das propostas, das 8h às 17h, 
diretamente na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, no 
setor de Licitações e Contratos, dos itens abaixo relacionados: 

 
AMOSTRAS DOS MATERIAIS - ANEXO I (COTA PRINCIPAL)  
  
ITEM 1 – Abaixador de língua 
ITEM 14 – Aparelho de barbear descartável 
ITEM 15 – Atadura crepe 6 cm  
ITEM 16 – Atadura crepe 8 cm  
ITEM 17 – Atadura crepe 10 cm  
ITEM 18 – Atadura crepe 12 cm  
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ITEM 19 – Atadura crepe 15 cm  
ITEM 20 – Atadura crepe 20 cm  
ITEM 21 – Atadura de algodão ortopédico 6 cm 
ITEM 22 – Atadura de algodão ortopédico 8 cm 
ITEM 23 – Atadura de algodão ortopédico 10 cm 
ITEM 24 – Atadura de algodão ortopédico 12 cm 
ITEM 25 – Atadura de algodão ortopédico 15 cm 
ITEM 26 – Atadura de algodão ortopédico 20 cm 
ITEM 33 – Avental para procedimento 
ITEM 37 – Cateter intravenoso nº 14G 
ITEM 38 – Cateter intravenoso nº 16G 
ITEM 39 – Cateter intravenoso nº 18G 
ITEM 40 – Cateter intravenoso nº 20G 
ITEM 41 – Cateter intravenoso nº 22G 
ITEM 42 – Cateter intravenoso nº 24G 
ITEM 43 – Cateter para oxigênio tipo óculos 
ITEM 45 – Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 7 litros 
ITEM 46 – Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 litros 
ITEM 48 – Compressa campo operatório 
ITEM 49 – Compressa de gaze tipo queijo 
ITEM 56 – Eletrodo descartável para monitorização cardíaca 
ITEM 57 – Equipo macrogotas para nutrição enteral 
ITEM 58 – Equipo macrogotas para soluções parenterais 
ITEM 59 – Equipo microgotas 
ITEM 60 – Equipo multivias com clamp 
ITEM 61 – Equipo para transferência de soluções 
ITEM 63 – Esfigmomanômetro adulto 
ITEM 64 – Esfigmomanômetro infantil 
ITEM 65 – Esparadrapo impermeável extra flexível 10 cm X 4,5 m 
ITEM 67 – Espéculo ginecológico descartável pequeno 
ITEM 68 – Espéculo ginecológico descartável médio 
ITEM 69 – Espéculo ginecológico descartável grande 
ITEM 70 – Estetoscópio simples adulto 
ITEM 72 – Fio de sutura 2,0 nylon 
ITEM 73 – Fio de sutura 3,0 nylon 
ITEM 74 – Fio de sutura 4,0 nylon 
ITEM 75 – Fio de sutura 5,0 nylon 
ITEM 76 – Fio de sutura 6,0 nylon 
ITEM 77 – Fio de sutura cromado (CATGUT) 2,0 
ITEM 78 – Fio de sutura cromado (CATGUT) 3,0 
ITEM 79 – Fio de sutura cromado (CATGUT) 4,0 
ITEM 80 – Fio de sutura cromado (CATGUT) 5,0 
ITEM 81 – Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica 12 mm X 10 m 
ITEM 82 – Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica 25 mm X 10 m 
ITEM 83 – Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica 5 cm X 10 m 
ITEM 84 – Fita adesiva crepe 19 mm X 50 m 
ITEM 85 – Fita adesiva crepe 50 mm X 50 m 
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ITEM 87 – Frasco para alimentação enteral 300 ml 
ITEM 104 – Luva cirúrgica de látex nº 7,0 
ITEM 105 – Luva cirúrgica de látex nº 7,5 
ITEM 106 – Luva cirúrgica de látex nº 8,0 
ITEM 107 – Luva cirúrgica de látex nº 8,5 
ITEM 108 – Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica PP 
ITEM 109 – Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica P 
 
 
AMOSTRAS DOS MATERIAIS - ANEXO II (COTA RESERVADA) 
 
ITEM 2 – Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5 cm X 7,5 cm 
ITEM 3 – Fita de autoclave 19 mm X 30 m 
ITEM 5 – Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica, tamanho M 
ITEM 6 – Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica, tamanho G 

 
 
10.2. A omissão na apresentação das amostras dentro do prazo fixado neste 

subitem ou a sua reprovação acarretará a desclassificação do referido item da proposta 
da licitante.  

 
10.3. No caso da desclassificação da licitante considerada vencedora 

provisória em determinado item, por omissão ou reprovação da amostra, será convocada 
a segunda colocada, e assim sucessivamente. 

 
10.4. As amostras serão analisadas pela funcionária Ana Paula Momesso. 
 
10.5. As amostras serão submetidas à análise da qualidade do produto e de 

sua compatibilidade com as exigências descritas nos Anexos I e II. 
 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E 

DA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

11.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório do Pregão.  

 
11.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento 

de Licitações e dirigidas ao subscritor do edital.  
 

11.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização do certame.  
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11.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 
o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas.  

 
11.4. Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal 

imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a 
apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 
para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 
11.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na 

sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto 
do certame, pela Pregoeira, à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 

  
11.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá 

reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 
competente.   

  
11.4.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.4.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório.   
 
 12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 12.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado 
será convocado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, 
nos termos da minuta constante do Anexo X, que após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes. 
 
 12.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
 12.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão 
convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do 
Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
  
 12.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação 
para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua vigência. 
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 12.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura. 
 
 12.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal 
a firmar as contratações que dela poderá advir. 
   
 12.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados 
no mercado para os itens da presente licitação. 
 
 12.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
 a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação o praticado no mercado; 
 
 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 
 
 c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
 12.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
 
 13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:  
 
 13.1.1. Automaticamente:  
 
 13.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
 13.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; 
 
 13.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.   
 
 13.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio 
de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
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 13.2.1. A pedido quando: 
 
 13.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
 13.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
materiais. 
  
 13.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
 13.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
 13.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no 
processo licitatório; 
 
 13.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 
justificadas; 
 
 13.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 
 
 13.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
 13.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
 13.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
    
 

 14. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
 
14.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 

período do vigente da referida ata.   
 
 14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor 
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visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 
 
 14.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
 14.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 
que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, 
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
 14.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
de contratação mais vantajosa. 
 
 

 15. DA NOTA DE EMPENHO 
 

 

 15.1. O termo de contrato poderá ser substituído por Nota de Empenho. 
 
 15.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas 
as condições exigidas para habilitação. 
 
 15.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo 
de 2 (dois) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
 15.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 
 
 15.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 15.3, sem 
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não 
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar 
os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.  
 
 

16. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
16.1. A entrega dos materiais será efetuada diretamente na Unidade Mista de 

Saúde, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 660, nos dias úteis, das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h30, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ordem de 
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fornecimento, por exclusiva conta e risco da contratada, sem nenhum encargo para a 
Administração Municipal. 

 
16.2. No momento da entrega o funcionário responsável fará a conferência do 

objeto recebido, desde que verifique sua conformidade com as exigências deste ato 
convocatório, no que tange à qualidade e às quantidades, mediante recibo passado no 
verso do documento fiscal correspondente, que será imediatamente encaminhado ao 
Setor de Contabilidade.  

 
16.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais contendo 

as seguintes informações: data de fabricação e data de vencimento; número de registro 
emitido pela ANVISA e/ou pelo Ministério da Saúde. 

 
16.4. A Adjudicatária é obrigada a substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto que se verificar inaceitável pelo setor requisitante, na forma da lei.  
       
16.5. Na hipótese de confirmação de divergências quanto às características 

do objeto entregue, será concedido o prazo de 3 (três) dias para a sua substituição, 
vedada a aplicação de qualquer penalidade durante esse período. 

 
 
17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
 
17.1. O recebimento do objeto será efetuado por funcionário responsável que, 

após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações solicitadas, emitirá o recibo no documento fiscal que imediatamente será 
encaminhado à Contabilidade. 

 
17.2.  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; 

 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, e,        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas à contratada para a devida substituição ou correção no prazo máximo de 3 
(três) dias. 
 

17.3. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada 
deverá fazê-la, em conformidade com a indicação da contratante, no prazo máximo de 3 
(três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, 
sem prejuízo das penalidades impostas. 
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18. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 
18.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após a 

apresentação da respectiva nota fiscal, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Taiaçu, 
mediante transferência ou ordem de crédito bancária em favor da contratada. 

 
 18.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 
 I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto 
desta licitação; 
 
 II – Declaração da fiscalização da ata de que o fornecimento se deu conforme 
o pactuado. 
 
 18.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver 
retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou 
indenização devida. 
 
 18.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, 
conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela 
pessoa indicada como responsável pelo recebimento. 

  
 
19. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
 
19.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município 

de Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
 19.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município de Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
 a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o 
certame, no todo ou em parte; 
 
 b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
 c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
 d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota 
de empenho; 
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 e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
 f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
 g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
 h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração Municipal; 
 
 i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
 19.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de descumprimento 
por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo 
de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação. 
 
 19.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência 
exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo 
administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 

                    
19.5. As multas aplicadas conforme as especificações deste edital deverão 

ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do documento de cobrança 
respectivo, sob pena de sujeitar-se a empresa infratora aos procedimentos judiciais 
cabíveis. 

 
20. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
 

20.1. Caso decorra a formalização de contrato derivado do presente pregão, 
a contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do ajuste, de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
21.1. 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. 

 
21.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
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21.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

 
21.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, 

para as diligências que se fizerem necessárias. 
 
21.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes 

forem abertos na sessão serão rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes. 
 
21.6. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos de acordo com as 

disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e 
dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação 
supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
 

21.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não 
o fizer até o 2º (segundo) dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
21.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de 

participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão 
relativa à matéria impugnada. 

 
21.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no 
procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada. 
 

21.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor 
competente da Prefeitura Municipal de Taiaçu e encaminhadas ao Departamento de 
Licitação. 

 
21.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo. 

 
 
Prefeitura Municipal de Taiaçu, em 05 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
                           Sueli Aparecida Mendes Biancardi 
                                         Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
(COTA PRINCIPAL) 

 
1. OBJETO  
 
Aquisição de materiais de enfermagem para atender às necessidades humanas básicas 
da população do Município. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 
 

Item Quant. Unid. CARACTERÍSTICAS 

1 600 PACOTE 

ABAIXADOR DE LÍNGUA - (espátula de madeira) descartável, formato 
convencional de extremidades arredondadas e superfície lisa, medidas 
aproximadas: 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e 0,2 mm de 
espessura. Pacote com 100 unidades, com data de fabricação, nº do lote 
e Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

2 60 LITRO 
ÁGUA OXIGENADA 10 V - solução de peróxido de hidrogênio 3%, 
envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo na embalagem data de 
fabricação, nº do lote, validade, Registro ANVISA/M.S. 

3 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 x 20 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

4 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 x 25 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

5 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 x 30 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

6 300 CAIXA 
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 x 25 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
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bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

7 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 x 30 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

8 600 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 x 0,45 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

9 500 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 x 1,20 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser conectada a qualquer seringa de 
bico luer locK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote, Registro 
ANVISA/M.S. 

10 200 UNID. 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL - transparente, inodoro, 
isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas 
mãos, com intervalo de 68% à 72% pp. Acondicionado em bolsa plástica 
rígida (refil) que contenha sistema de encaixe seguro e resistente, e que 
quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente 
até o fim da quantidade do álcool gel sem vazar ou entortar o encaixe 
da bolsa, contendo de 740 ml ou gramas, lacrada, compatível com 
dispensador que libere aproximadamente 1 ml por acionamento da 
alavanca. Embalagem que contenha dados de identificação, 
procedência, lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. 
Documentos necessários: ficha antimicrobiana, ficha de avaliação de 
atividade bactericida, laudo técnico de eficácia para o vírus Influenza, 
ficha técnica, registro no Ministério da Saúde e ficha de segurança. 
Registro ANVISA/M.S. 

11 1.200 LITRO 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - para antissepsia da pele e desinfecção de 
superfícies. Embalado em frasco plástico, resistente, que garanta a 
integridade do produto, contendo data de fabricação, nº do lote, 
validade e Registro Anvisa. Apresentação: embalagem de 1 litro. 
Registro ANVISA/M.S. 
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12 500 UNID. 

ALGODÃO ABSORVENTE EM ROLO - formado em camadas sobrepostas 
de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm 
de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem 
grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor 
branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel apropriado em 
toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do 
produto até o momento de sua utilização. Embalagem contendo 
Registro no Ministério da Saúde, data de fabricação, nº do lote e 
validade. 

13 100 UNID. 

ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 500 ml - bico reto, com tampa, 
capacidade para 500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico 
rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico 
apropriado, resistente, flexível; bisnaga inteiriça; bico confeccionado em 
plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito encaixe; cor branca, com paredes uniformes 
em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão. 

14 500 
 

EMBAL. 
 

APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Confeccionado em plástico 
resistente, com 2 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem 
sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. 
Embalagem com 2 unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência e número de lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

15 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 6 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 6 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, de 
cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, 
e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a 
atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem 
costura contendo fio de marcação, com Certificações Registro ANVISA, 
NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote contendo 12 rolos 
embalados individualmente, constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

16 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 8 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 8 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, de 
cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, 
e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a 
atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem 
costura contendo fio de marcação, com Certificações Registro 
ANVISA/M.S., NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

17 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 10 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 
100% algodão, de 10 cm de largura x 1,8 0m de comprimento em 
repouso, de cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e 
transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, 
deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas 
acabadas sem costura contendo fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. 
Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados 
de procedência, data de fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 
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18 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 12 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 
100% algodão, de 12 cm de largura x 1,80 m de comprimento em 
repouso, de cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e 
transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, 
deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas 
acabadas sem costura contendo fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. 
Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados 
de procedência, data de fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

19 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 15 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 
100% algodão, de 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento em 
repouso, de cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e 
transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, 
deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas 
acabadas sem costura contendo fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. 
Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados 
de procedência, data de fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

20 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 20 cm x 1,8 m - 13 fios - Atadura em tecido crepom 
100% algodão, de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em 
repouso, de cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e 
transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, 
deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas 
acabadas sem costura contendo fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - Portaria 106/2003 - INMETRO. 
Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados 
de procedência, data de fabricação, nº do lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

21 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 6 cm x 1m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

22 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 8 cm x 1 m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

23 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm x 1 m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

24 50 PACOTE 
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 cm x 1 m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
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das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

25 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm x 1m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro no Ministério da Saúde. APRESENTAR AMOSTRA. 

26 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm x 1 m pacote com 12 
unidades.  Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru; hidrófobo 
(não absorve água); em forma de manta com camada de goma em uma 
das faces, aumentando sua resistência; enrolamento uniforme em toda 
sua extensão. Embalagem com 12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

27 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 6 cm x 2 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

28 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 8 cm x 2 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

29 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 10 cm x 3 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

30 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 12 cm x 3 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
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livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

31 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 15 cm x 3 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

32 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 20 cm x 4 m - Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de amido e alvejante óptico, 
secagem rápida de 3 a 5 minutos, enroladas em forma contínua, com 
acabamento que evite desfiamento. Deve apresentar textura suave, 
livre de resíduos e irritantes dérmicos, propiciar amoldamento seguro e 
fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

33 50 PACOTE 

AVENTAL PARA PROCEDIMENTO - uso clínico e ambulatorial, 
descartável, em TNT (100% polipropileno), manga longa com elástico 
nos punhos, tamanho único - pacote com 10 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

34 20 LITRO 

BENZINA RETIFICADA –  a embalagem deverá possuir data de fabricação, 
validade, número do lote e as informações sobre os perigos provocados 
em casos de inalação do produto. Deverá conter data de fabricação, nº. 
lote e validade e Registro ANVISA/M.S. Embalagem de 1 litro. 

35 500 UNIDADE 

BOLSA COLETORA ESTÉRIL DE URINA - SISTEMA FECHADO 2 LITROS - 
Bolsa coletora de urina sistema fechado, em PVC, estéril, descartável, 
apirogênica, capacidade 2000ml, com escala graduada para volume 
maior a cada 100 ml e para pequenos volumes de 25 ml a 100 ml; clamp 
no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector com a sonda 
vesical para coleta de exames com membrana cicatrizável, com válvula 
anti refluxo da bolsa para o tubo drenador; bolsa com duas alças de 
fixação, bolsa plástica constituída à frente transparente com graduações 
até 2000 ml e ao fundo na cor branca, válvula de drenagem com 
dispositivo de abertura tipo cone, orifício de fixação para válvula de 
drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese com no mínimo 120 cm 
de comprimento. O sistema não deve apresentar nenhum tipo de 
vazamento em toda sua extensão. Embalagem individual, contendo 
externamente dados de identificação, procedência, data fabricação e 
validade, nº lote e Registro ANVISA/M.S. 

36 300 UNIDADE 

CANETA PARA ECG - Hi-Tecpoint 0,5 - Caneta Hidrográfica indicada para 
uso no ECG Dixtal, de alta qualidade, ponta ultrafina que permite melhor 
precisão e qualidade no traçado do exame. Ponta em aço 0,5 mm e tinta 
líquida. Cor: PRETA. 
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37 1.500 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº 14G - agulha com interior de parede fina e 
ponta oblíqua assegura uma fácil punção, cor do canhão laranja, 
comprimento do cateter: 45 mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  APRESENTAR AMOSTRA. 

38 1.500 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 16G - agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão cinza, 
comprimento do cateter: 45 mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  APRESENTAR AMOSTRA. 

39 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 18G - agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão verde, 
comprimento do cateter: 45mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  APRESENTAR AMOSTRA. 

40 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 20G - agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão rosa, 
comprimento do cateter: 32 mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

41 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 22G - agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão azul, 
comprimento do cateter: 25 mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

42 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 24G - agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão amarela, 
comprimento do cateter: 20 mm. Embalado individualmente em blister 
de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

43 2.500 UNIDADE 

CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. Conector universal de fácil 
adaptação, embalagem individual, esterilização em óxido de etileno, 
contendo tubo fabricado em cloreto de polivinila (PVC) atóxico, flexível 
na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem 
contendo data de fabricação, validade, Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

44 100 LITRO 
CLOREXIDINA DEGERMANTE SOLUÇÃO 2% -  Apresentação embalagem 
de 1 Litro. Registro ANVISA/M.S. 

45 400 UNIDADE 

COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 7 LITROS - 
confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco 
plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças 
externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança, estando de acordo com as normas NBR 13853/97 
da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

46 1.000 UNIDADE 
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS - 
confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco 
plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças 
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externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança, estando de acordo com as normas NBR 13853/97 
da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

47 5 UNIDADE 
COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL - bordas arredondadas, sem arestas, 
com alça, tamanho adulto. Capacidade para 3.500 ml. Registro 
ANVISA/M.S. 

48 50 PACOTE 

COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - confeccionada em fios 100% 
algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45 cm x 
50 cm, com cadarço duplos, bordas over-lock branqueadas, isentas de 
impurezas (amido), com fio opaco. Pacote contendo 50 unidades. O 
produto deve trazer impresso no rótulo a procedência, data de 
fabricação, validade, lote e Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

49 50 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - tecido 100% algodão, tipo 13 
fios/cm², modelo cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura 
91 cm, comprimento 91 m, 4 dobras. Estéril, descartável. Pacote 
contendo 1 rolo. Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

50 200 UNIDADE 

CONJUNTO MICRONEBULIZADOR ADULTO - micronebulizador adulto 
com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em 
PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o 
acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, 
tamanho adulto. Conector amarelo 3/4" 16 UNF. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº do lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 

51 200 UNIDADE 

CONJUNTO MICRONEBULIZADOR INFANTIL - micronebulizador infantil 
com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em 
PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o 
acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, 
tamanho infantil. Conector amarelo 3/4" 16 UNF. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº do lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 

52 50 CAIXA 

CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE - caixa com no mínimo 35 
unidades, solução antisséptica, fibra de viscose, cloreto de benzalcônio 
com filme plástico, adesivo acrílico; compressa, almofada de não tecido, 
camada de polietileno, papel não aderente, antimicrobiana; hidroativo; 
dimensões aproximadas de 2 cm x 7 cm; invólucro individual íntegro, 
estéril; isento de látex. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. Acondicionado em embalagem/material que 
garanta a integridade do produto. As especificações de medida, nome 
do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou 
responsável, data de validade e fabricação deverão estar impressas na 
embalagem. 

53 300 UNIDADE 

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA - cobertura de carvão 
ativado com associações, medindo 6,5 cm x 9,5 cm - composto por uma 
camada de carvão ativo impregnado com prata (25μg/cm²), inserida em 
um envoltório de não tecido, baixa aderência, selada em toda sua 
extensão. Atóxica, hipoalergênica, estéril. Embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do 
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produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro 
ANVISA/M.S. 

54 300 UNIDADE 

CURATIVO HIDROCULÓIDE 10 CM X 10 CM - Cobertura de hidroculóide, 
medindo 10 cm X 10 cm (podendo variar em +/- 1cm), com borda 
diferenciada (0,5 a 2 cm), camada interna adesiva, com no mínimo 
carboximetilcelulose que se transforma em gel e camada externa 
semipermeável, estéril. Embalado em material que promova a barreira 
microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. Registro ANVISA/M.S. 

55 100 LITRO 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ENZIMÁTICO - detergente enzimático 
de uso restrito em estabelecimentos de assistência à saúde; contendo 
em sua formulação além de 1 (um) tensoativo, no mínimo 3 (três) 
enzimas, sendo uma enzima hidrolítica da subclasse EC 3.4, uma enzima 
proteolítica da subclasse EC 3.2 e uma enzima lipolítica da subclasse da 
lípase EC 3.1. Não espumante, ph neutro, não corrosivo, biodegradável, 
atóxico, específico para remoção integral e com segurança de matéria 
orgânica, inorgânica ou biológica encontrada em dispositivos médicos 
(instrumentais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, 
equipamentos endoscópicos, etc), mesmo os que possuam locais de 
difícil acesso, como instrumentos canulados, rugosos, com fissuras, 
ranhuras, articulações e canal de aparelhos de procedimentos 
endoscópicos. Registro ANVISA/M.S. Embalagem de 1 litro. 

56 5.000 UNIDADE 

ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
CONTÍNUA - compatível com qualquer monitor, confeccionado com 
superfície microporosa, com face inferior adesiva hipoalergênica 
protegida, com pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto 
de prata, com gel condutor sólido. Embalado em saco aluminizado que 
garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a 
legislação vigente. Tamanho adulto. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

57 3.000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - câmara de 
gotejamento flexível, ponta perfurante com tampa protetora, pinça 
rolete corta fluxo, conector Luer Slip ou escalonado, fabricado em PVC, 
conexão e ajuste preciso em bolsas plásticas e frascos de vidro, atóxico, 
apirogênico, livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas. Estéril, 
esterilizada por óxido de etileno. Uso único. Embalagem individual em 
material que promova a barreira microbiana, com dados de 
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do 
lote e Registro ANVISA/M.S. A apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação vigente. APRESENTAR AMOSTRA.   

58 24.000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS - infusão por 
gravidade, com ponta perfurante em ABS adaptável em frasco, ampola 
ou bolsa, com tampa protetora, câmara gotejadora flexível e 
transparente em PVC, 20 gotas, atóxico, apirogênio e descartável. 
Esterilizado com Óxido de Etileno. Filtro de ar com obturador, filtro de 
soluto de 15 micra (15 µm), tubo em PVC com 150 cm, transparente e 
flexível. Controlador de fluxo de gotejamento tipo pinça rolete 
(roldana), injetor lateral em Y com mebrana autovedante. Conexão tipo 
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LUER/SLIP com tampa protetora tipo encaixe. Embalagem individual em 
material que promova barreira microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação 
vigente. APRESENTAR AMOSTRA. 

59 1.000 UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS - para administração de soluções parenterais, em 
PVC ou similar atóxico. Tubo com 1,50 cm, ponta perfurante para 
ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta 
precisão, injetor lateral resistente, conector tipo Luer, gotejador 
microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico. Câmara 
gotejadora flexível. Embalagem individual em material que promova 
barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade e nº do lote e Registro ANVISA/M.S. A 
apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

60 4.000 UNIDADE 

EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - equipo para múltiplas infusões 
simultâneas, multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, 
extensão dupla em PVC cristal, equipado com clamp corta fluxo em cada 
tubo, clamp em cores diferentes, conector luer fêmea com tampa 
rosqueável, conexão luer para dispositivo de acesso venoso. A conexão 
distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip 
ou luer lock. Estéril - esterilizado a óxido de etileno, fabricado em PVC 
flexível, tubo de 18cm, conector tipo Luer Slip universal, pinça rolete e 
corta-fluxo. Câmara gotejadora flexível, atóxico e apirogênico. 
Descartável e de uso único. Embalagem individual em material que 
promova barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, 
tipo e data de esterilização, validade e nº do lote e Registro ANVISA/M.S. 
A apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

61 1.000 UNIDADE 

EQUIPO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES - equipo transferidor, 
sistema fechado, descartável, esterilizado por óxido de etileno, 
apirogênico. Produto de uso único.  Embalagem individual em material 
que promova a barreira microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação 
vigente. APRESENTAR AMOSTRA.   

62 300 PACOTE 

ESCOVA CERVICAL - Escova para coleta de material endocervical. 
Produzido em polipropileno com haste em aço inoxidável e cerdas em 
nylon, que evitam lesões nos tecidos e garantem uma coleta eficiente e 
segura. Não estéril. Pacote com 100 unidades. Registro ANVISA/M.S. 

63 100 UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - para medição de pressão arterial - 
manômetro aneróide em escala de 0 a 300mmhg, em conformidade 
com a Portaria Inmetro Nº153/05, braçadeira adulto em tecido 
poliamina (nylon), antialérgico, com fecho em velcro resistente e 
manguito em pvc. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, válvula de ar 
altamente precisa, com pera e válvula, precisão no enchimento, 
retenção e perfeito controle de esvaziamento do ar, borracha sintética 
de alta resistência e durabilidade. Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 
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64 100 UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - para medição de pressão arterial - 
manômetro aneróide em escala de 0 a 300mmhg, em conformidade 
com a Portaria Inmetro Nº153/05, braçadeira infantil em tecido 
poliamina (nylon), antialérgico, com fecho em velcro resistente e 
manguito em pvc. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, válvula de ar 
altamente precisa, com pera e válvula, precisão no enchimento, 
retenção e perfeito controle de esvaziamento do ar, borracha sintética 
de alta resistência e durabilidade. Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

65 800 UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍVEL 10 CM X 4,5 M - 
esparadrapo hospitalar hipoalergênico, impermeável e extra flexível em 
tecido 100% algodão, adesivo á base de borracha natural e resina 
acrílica. Rolo com 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branco. 
Artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a 
legislação vigente. Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

66 100 PACOTE 
ESPÁTULA DE AYRES - confeccionada em madeira resistente, pontas 
arredondadas, descartável. Pacote com 100 unidades, contendo data de 
fabricação e N° de lote. 

67 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL PEQUENO - espéculo vaginal 
descartável, tamanho pequeno,fecho tipo borboleta, produzido em 
poliestireno cristal, estéril, e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, de 
formato anatômico, favorecendo um exame indolor ao paciente. 
Embalagem individual contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

68 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL MÉDIO - espéculo vaginal 
descartável, tamanho médio, fecho tipo borboleta, produzido em 
poliestireno cristal, estéril, e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, de 
formato anatômico, favorecendo um exame indolor ao paciente. 
Embalagem individual contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

69 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL GRANDE - espéculo vaginal 
descartável, tamanho grande, fecho tipo borboleta, produzido em 
poliestireno cristal, estéril, e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, de 
formato anatômico, favorecendo um exame indolor ao paciente. 
Embalagem individual contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

70 100 UNIDADE 
ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO - auscultador com diafragma de alta 
sensibilidade, tubo ultra resistente em PVC, tamanho adulto. Conjunto 
biauricular em metal cromado e resistente, flexível na curvatura do tubo 
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"Y". Com olivas em plástico sem rebarbas. Acondicionado em material 
que garanta a integridade do produto. Deve atender a legislação vigente 
atual. Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

71 10 LITRO 
ÉTER ALCOOLIZADO SOLUÇÃO 35% - éter alcoolizado, 35% de éter etílico 
+ álcool etílico 96%, envasado em frasco de 1 litro, apresentação de 
certificado de licença de funcionamento. Registro ANVISA/M.S. 

72 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 2,0 NYLON - Fio de sutura 2,0 composto por agulha de 
aço inoxidável 3/8 25 mm tamanho e fio de nylon monofilamento, 
possuindo 45cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura 
de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR  AMOSTRA. 

73 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 3,0 NYLON - Fio de sutura 3,0 composto por agulha de 
aço inoxidável 3/8 25 mm e fio de nylon monofilamento, possuindo 
45cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é 
a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. 
Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR  AMOSTRA. 

74 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 4,0 NYLON - Fio de sutura 4,0 composto por agulha de 
aço inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon monofilamento, possuindo 
45cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é 
a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. 
Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR  AMOSTRA. 

75 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 5,0 NYLON - Fio de sutura 5,0 composto por agulha de 
aço inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon monofilamento, possuindo 
45cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é 
a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. 
Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR  AMOSTRA. 

76 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA 6,0 NYLON - Fio de sutura 6,0 composto por agulha de 
aço inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon monofilamento, possuindo 
45cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é 
a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. 
Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR  AMOSTRA. 

77 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 2,0 - material CATGUT cromado 
com agulha, tipo fio 2,0, comprimento mínimo 75 cm, tipo agulha 3/8 
30 mm. Estéril. Caixa com 24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

78 10 CAIXA 
FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 3,0 - material CATGUT cromado 
com agulha, tipo fio 3,0, comprimento mínimo 75 cm, tipo agulha 1/2 
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20 mm. Estéril. Caixa com 24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA.2 

79 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 4,0 - material CATGUT cromado 
com agulha, tipo fio 4,0, comprimento mínimo 75 cm, tipo agulha 1/2 
20 mm. Estéril. Caixa com 24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

80 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 5,0 - material CATGUT cromado 
com agulha, tipo fio 5,0, comprimento mínimo 75 cm, tipo agulha 1/2 
20 mm. Estéril. Caixa com 24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA.  

81 600 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 12 MM X 10 M - 
Composição: rayon de viscose não tecido, com adesivo acrílico 
hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 12 mm x 10 m. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

82 1.000 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M - 
Composição: rayon de viscose não tecido, com adesivo acrílico 
hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 2,5 cm x 10 m. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

83 1.000 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 5 CM X 10 M - Composição: 
rayon de viscose não tecido, com adesivo acrílico hipoalergênico. 
Apresentação: rolo com capa medindo: 5 cm x 10 m. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

84 1.000 UNIDADE 
FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M - material crepe, tipo monoface, 
largura 19 mm, comprimento 50 m, aplicação multiuso. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

85 300 UNIDADE 
FITA ADESIVA CREPE 50 MM X 50 M - material crepe, tipo monoface, 
largura 50 mm, comprimento 50 m, aplicação multiuso. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

86 20 UNIDADE 
FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO - Solução spray para esfregaços 
vaginais. Apresentação: frasco de 100 ml. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 

87 600 UNIDADE 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML - Descartável para 
acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 
300 ml, com dupla graduação em relevo na mesma face e escala 
volumétrica de 50ml, confeccionado em polietileno atóxico, 
transparente, inodoro, semi rígido com espessura adequada que 
proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com 
trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de manter o frasco no plano 
vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de 
rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de 
bico da tampa.  Embalagem plástica individual lacrada de forma a 
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
quantidade e prazo de validade. APRESENTAR AMOSTRA. 
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88 60 LITRO 

GEL CLÍNICO 1 LITRO - Gel para ultrassom - Composição: PH balanceado, 
inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade 
adequada. Envasado em galão com 1 litro. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 

89 50 CAIXA 

HASTES FLEXÍVEIS - hastes flexíveis com ponta de algodão. Composição: 
hastes de polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas extremidades 
da haste, carboximetilcelulose e bactericida. Embalagem com 75 
unidades, contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. 

90 1.200 LITRO 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - Hipoclorito de Sódio a 1 %. Apresentação: 
frasco plástico de 1 litro. Embalagem contendo, data de fabricação, n° 
lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 

91 5 UNIDADE 
HISTERÔMETRO DE COLLIN GINECOLÓGICO - confeccionado em aço 
inox, formato graduado com medida de 28 cm. Registro ANVISA/M.S. 

92 50 CAIXA 

INDICADOR BIOLÓGICO - Indicador biológico desenvolvido para a 
monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a 
vapor. Fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. 
Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá 
roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultados finais após 
apenas 24 horas de incubação. Apresentação: caixa com 10 unidades, 
contendo dados do fabricante. Validade: 18 meses a partir da 
fabricação. Acompanha manual de instruções com área para 
documentação e arquivamento dos resultados. 

93 80 LITRO 

IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO - Solução Aquosa de Iodo 
10% em solução degermante (IODOPOVIDONA (PVPI) Degermante com 
1% de Iodo Ativo). Antisséptico de uso hospitalar, com ausência de 
corante, conservante e odores, acondicionado em almotolia plástica 
descartável, lacrada. Apresentação: embalagem de 1 litro. Registro 
ANVISA/M.S. 

94 80 LITRO 

IODOPOVIDONA TÓPICO 10% 1 LITRO - Solução Aquosa de Iodo 10% 
(IODOPOVIDONA (PVPI) Tópico com 1% de Iodo Ativo). Almotolia para 
antissepsia cirúrgica de mucosa OCULAR E OTOLÓGICA. Antisséptico de 
uso hospitalar, com ausência de corante, conservante e odores, 
acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada. 
Apresentação: embalagem de 1 litro. Registro ANVISA/M.S. 

95 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 10 - lâmina de bisturi nº 10, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

96 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 11 - lâmina de bisturi nº 11, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
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proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

97 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 12 - lâmina de bisturi nº 12, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

98 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 15 - lâmina de bisturi nº 15, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

99 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 20 - lâmina de bisturi nº 20, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

100 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 21 - lâmina de bisturi nº 21, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

101 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 22 - lâmina de bisturi nº 22, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

102 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 24 - lâmina de bisturi nº 24, estéril em 
aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 
fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de 
proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote 
validade. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

103 20 CAIXA 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26 X 76 MM - lâmina para 
microscopia ponta fosca, de vidro de alta qualidade, com espessura 
entre 1,0 mm e 1,2 mm e tamanho de 26 mm x 76 mm. Intercaladas uma 
a uma com folha de papel com tratamento anti fungo e seladas a vácuo. 
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Caixa com 50 unidades, contendo na embalagem dados de identificação, 
nº. lote e validade. 

104 500 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 7,0 - luva cirúrgica de látex 
estéril, espessura: 0,17 mm, comprimento mínimo de 28 cm. Matéria-
prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico 
contendo um par, lubrificados com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. APRESENTAR AMOSTRA. 

105 500 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 7,5 -  luva cirúrgica de látex 
estéril, espessura: 0,17 mm, comprimento mínimo de 28 cm. Matéria-
prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico 
contendo um par, lubrificados com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. APRESENTAR AMOSTRA. 

106 300 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 8,0 - luva cirúrgica de látex 
estéril, espessura: 0,17 mm, comprimento mínimo de 28 cm. Matéria-
prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico 
contendo um par, lubrificados com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. APRESENTAR AMOSTRA. 

107 300 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 8,5 -  luva cirúrgica de látex 
estéril, espessura: 0,17 mm, comprimento mínimo de 28 cm. Matéria-
prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico 
contendo um par, lubrificados com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. APRESENTAR AMOSTRA. 

108 300 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO PP -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 
Caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA. 

109 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO P -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 
Caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA. 

 
3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado é de R$ 455.313,85 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e treze reais e oitenta e cinco centavos). 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. A contratação será custeada com Transferências de Recursos Estaduais. 
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5. VIGÊNCIA  
 
5.1. A Ata de Registro terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
5.1.1. Caso do Sistema de Preços decorra a formalização de contratado, a contratada 
fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do ajuste, 
de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.  
  
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. Atender às necessidades humanas básicas da população do Município, de forma 
individual, na família ou na comunidade, de acordo com os princípios de prevenção de 
doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde. 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

(COTA RESERVADA) 
 
1. OBJETO  
 
Aquisição de materiais de enfermagem para atender às necessidades humanas básicas 
da população do Município. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 
 

Item Quant. Unid. CARACTERÍSTICAS 

1 5 UNIDADE 
BACIA INOX 35 CM - bacia para uso hospitalar, em aço inox, 35 cm de 
diâmetro, redonda, capacidade de 4.700 ml. Acondicionada em material 
que garanta a integridade do produto.  

2 30.000 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 fios 7,5 cm x 7,5 cm (dobrada) - pacote 
contendo 10 unidades, altamente absorvente na cor branca, isento de 
amido, alvejante óticos, substâncias gordurosas ou qualquer outro 
componente que possa trazer riscos - 100% algodão hidrófilo; 5 dobras 
e 8 camadas; atóxica; apirogênica. Produto com validade. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

3 200 UNIDADE 

FITA DE AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - Fita adesiva para autoclave a 
vapor, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, 
contendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha 
natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica, para o fechamento de pacotes que 
serão esterilizados em autoclave. Medidas: 19 mm de largura e 30 m de 
comprimento. Resistente a alta temperatura. Embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA.  

4 100 CAIXA 

LANCETA PICADORA AUTOMÁTICA - Lanceta para obtenção de sangue 
capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, 
estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta 
trifacetada, diâmetro da agulha de 21G.  Caixa com 100 unidades. 

5 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO M -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 
Caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA. 

6 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO G -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, validade e Registro ANVISA/M.S. 
Caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA. 

 
 
 
 



  

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

 

PROCESSO Nº 29/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 Página 41 
 

 
3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado é de R$ 151.764,00 (cento e cinquenta e um mil e setecentos e 
sessenta e quatro reais). 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. A contratação será custeada com Transferências de Recursos Estaduais. 
 
5. VIGÊNCIA  
 
5.1. A Ata de Registro terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
5.1.1. Caso do Sistema de Preços decorra a formalização de contratado, a contratada 
fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do ajuste, 
de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.  
  
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. Atender as necessidades humanas básicas da população do Município, de forma 
individual, na família ou na comunidade, de acordo com os princípios de prevenção de 
doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO DA COTA PRINCIPAL 

 
 
PROCESSO 29/2020 
PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 
 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de materiais de enfermagem, a seguir 
relacionados, de conformidade com as condições estabelecidas no Anexo I do edital 
pertinente:  

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DETALHADA 
MARCA/ 

REGISTRO 
ANVISA/M.S. 

VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1 600 PACOTE 

ABAIXADOR DE LÍNGUA - (espátula de 
madeira) descartável, formato 
convencional de extremidades 
arredondadas e superfície lisa, medidas 
aproximadas: 14 cm de comprimento, 1,4 
cm de largura e 0,2 mm de espessura. 
Pacote com 100 unidades, com data de 
fabricação, nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

2 60 LITRO 

ÁGUA OXIGENADA 10 V - solução de 
peróxido de hidrogênio 3%, envasado em 
frasco plástico de 1 litro, contendo na 
embalagem data de fabricação, nº do 
lote, validade, Registro ANVISA/M.S. 

   

3 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
0,55 x 20 mm - estéril, atóxica, 
apirogênica, de uso único. Pode ser 
conectada a qualquer seringa de bico luer 
locK ou luer slip, composta de cânula com 
bisel, trifacetado e siliconizado, capa 
protetora em formato cilíndrico, cânula 
em aço inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

   

4 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
0,7 x 25 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
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inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

5 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
0,7 x 30 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

   

6 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
0,8 x 25 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

   

7 300 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
0,8 x 30 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

   

8 600 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 
x 0,45 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
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slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

9 500 CAIXA 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 
x 1,20 mm - estéril, atóxica, apirogênica, 
de uso único. Pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer locK ou luer 
slip, composta de cânula com bisel, 
trifacetado e siliconizado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico 
com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 
unidades, contendo data de fabricação, 
nº do lote, Registro ANVISA/M.S. 

   

10 200 UNID. 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE 
GEL - transparente, inodoro, isento de 
material em suspensão que não deixe 
resíduos aderentes nas mãos, com 
intervalo de 68% à 72% pp. 
Acondicionado em bolsa plástica rígida 
(refil) que contenha sistema de encaixe 
seguro e resistente, e que quando 
acionado o dispenser a dosagem seja 
dispensada corretamente até o fim da 
quantidade do álcool gel sem vazar ou 
entortar o encaixe da bolsa, contendo de 
740 ml ou gramas, lacrada, compatível 
com dispensador que libere 
aproximadamente 1 ml por acionamento 
da alavanca. Embalagem que contenha 
dados de identificação, procedência, lote 
e validade, conforme RDC 184 de 
22/10/2001. Documentos necessários: 
ficha antimicrobiana, ficha de avaliação 
de atividade bactericida, laudo técnico de 
eficácia para o vírus Influenza, ficha 
técnica, registro no Ministério da Saúde e 
ficha de segurança. Registro ANVISA/M.S. 

   

11 1.200 LITRO 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - para antissepsia da 
pele e desinfecção de superfícies. 
Embalado em frasco plástico, resistente, 
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que garanta a integridade do produto, 
contendo data de fabricação, nº do lote, 
validade e Registro Anvisa. Apresentação: 
embalagem de 1 litro. Registro 
ANVISA/M.S. 

12 500 UNID. 

ALGODÃO ABSORVENTE EM ROLO - 
formado em camadas sobrepostas de 
fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 
cm de espessura por 22 cm de largura e 
contendo 500 g. O produto deve ter 
aspecto uniforme, sem grumos, sem 
substâncias estranhas e sem alvejantes 
ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de 
brancura), enrolado em papel apropriado 
em toda a extensão. Embalagem 
resistente que mantenha a integridade 
do produto até o momento de sua 
utilização. Embalagem contendo Registro 
no Ministério da Saúde, data de 
fabricação, nº do lote e validade. 

   

13 100 UNID. 

ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 500 ml - 
bico reto, com tampa, capacidade para 
500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa; confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, 
resistente, flexível; bisnaga inteiriça; bico 
confeccionado em plástico flexível, 
provido de encaixe adequado para 
fechamento perfeito; rosqueador 
confeccionado em plástico rígido provido 
de rosca, proporcionando perfeito 
encaixe; cor branca, com paredes 
uniformes em sua espessura e diâmetro 
regular em toda extensão. 

   

14 500 

 
EMBAL. 

 

APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 
Confeccionado em plástico resistente, 
com 2 lâminas paralelas em aço 
inoxidável, afiadas, sem sinais de 
oxidação ou rebarbas, podendo ter ou 
não fita lubrificante. Embalagem com 2 
unidades, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência e 
número de lote. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

15 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 6 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 6 cm de largura x 1,80 m de 
comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
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longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA, NBR nº14056 - Portaria 
106/2003 - INMETRO. Pacote contendo 
12 rolos embalados individualmente, 
constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº do lote. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

16 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 8 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 8 cm de largura x 1,80 m de 
comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - 
Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados 
individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do 
lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

17 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 10 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 10 cm de largura x 1,8 0m de 
comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - 
Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados 
individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do 
lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

18 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 12 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 12 cm de largura x 1,80 m de 
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comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - 
Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados 
individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do 
lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

19 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 15 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 15 cm de largura x 1,80 m de 
comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - 
Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados 
individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do 
lote. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

20 500 PACOTE 

ATADURA CREPE 20 cm x 1,8 m - 13 fios - 
Atadura em tecido crepom 100% 
algodão, de 20 cm de largura x 1,80 m de 
comprimento em repouso, de cor natural 
com 13 fios por cm² nos sentidos 
longitudinal e transversal, e que a 
distância entre os fios seja a menor 
possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, 
bordas acabadas sem costura contendo 
fio de marcação, com Certificações 
Registro ANVISA/M.S., NBR nº14056 - 
Portaria 106/2003 - INMETRO. Pacote 
contendo 12 rolos embalados 
individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº do 
lote. APRESENTAR AMOSTRA. 
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21 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 6 
cm x 1m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

22 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 8 
cm x 1 m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

23 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 
cm x 1 m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

24 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 
cm x 1 m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

25 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 
cm x 1m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
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de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro no Ministério da Saúde. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

26 50 PACOTE 

ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 
cm x 1 m pacote com 12 unidades.  
Elaborada a partir de fibras 100% de 
algodão cru; hidrófobo (não absorve 
água); em forma de manta com camada 
de goma em uma das faces, aumentando 
sua resistência; enrolamento uniforme 
em toda sua extensão. Embalagem com 
12 unidades e deve conter o nº do 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

27 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 6 cm x 2 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

   

28 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 8 cm x 2 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 
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29 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 10 cm x 3 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

   

30 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 12 cm x 3 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

   

31 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 15 cm x 3 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 
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32 100 UNIDADE 

ATADURA GESSADA 20 cm x 4 m - 
Confeccionada com tecido de gaze 
especial 100% puro algodão, com 
ligamento giro inglês, impregnada 
uniformemente com sulfato de cálcio 
seco (gesso coloidal) derivados de 
celulose e solventes anidros, isenta de 
amido e alvejante óptico, secagem rápida 
de 3 a 5 minutos, enroladas em forma 
contínua, com acabamento que evite 
desfiamento. Deve apresentar textura 
suave, livre de resíduos e irritantes 
dérmicos, propiciar amoldamento seguro 
e fácil manuseio. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. Registro ANVISA/M.S. 

   

33 50 PACOTE 

AVENTAL PARA PROCEDIMENTO - uso 
clínico e ambulatorial, descartável, em 
TNT (100% polipropileno), manga longa 
com elástico nos punhos, tamanho único 
- pacote com 10 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

34 20 LITRO 

BENZINA RETIFICADA –  a embalagem 
deverá possuir data de fabricação, 
validade, número do lote e as 
informações sobre os perigos provocados 
em casos de inalação do produto. Deverá 
conter data de fabricação, nº. lote e 
validade e Registro ANVISA/M.S. 
Embalagem de 1 litro. 

   

35 500 UNIDADE 

BOLSA COLETORA ESTÉRIL DE URINA - 
SISTEMA FECHADO 2 LITROS - Bolsa 
coletora de urina sistema fechado, em 
PVC, estéril, descartável, apirogênica, 
capacidade 2000ml, com escala graduada 
para volume maior a cada 100 ml e para 
pequenos volumes de 25 ml a 100 ml; 
clamp no tubo de drenagem retirável, 
câmara lateral no conector com a sonda 
vesical para coleta de exames com 
membrana cicatrizável, com válvula anti 
refluxo da bolsa para o tubo drenador; 
bolsa com duas alças de fixação, bolsa 
plástica constituída à frente transparente 
com graduações até 2000 ml e ao fundo 
na cor branca, válvula de drenagem com 
dispositivo de abertura tipo cone, orifício 
de fixação para válvula de drenagem na 
bolsa, tubo drenador de diurese com no 
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mínimo 120 cm de comprimento. O 
sistema não deve apresentar nenhum 
tipo de vazamento em toda sua extensão. 
Embalagem individual, contendo 
externamente dados de identificação, 
procedência, data fabricação e 
validade, nº lote e Registro ANVISA/M.S. 

36 300 UNIDADE 

CANETA PARA ECG - Hi-Tecpoint 0,5 - 
Caneta Hidrográfica indicada para uso no 
ECG Dixtal, de alta qualidade, ponta 
ultrafina que permite melhor precisão e 
qualidade no traçado do exame. Ponta 
em aço 0,5 mm e tinta líquida. Cor: 
PRETA. 

   

37 1.500 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº 14G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
oblíqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão laranja, comprimento do catéter: 
45 mm. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

38 1.500 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 16G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão cinza, comprimento do catéter: 
45 mm. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

39 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 18G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão verde, comprimento do catéter: 
45mm. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

40 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 20G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão rosa, comprimento do catéter: 32 
mm. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, 
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validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

41 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 22G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão azul, comprimento do catéter: 25 
mm. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

42 2.000 UNIDADE 

CATÉTER INTRAVENOSO nº. 24G - agulha 
com interior de parede fina e ponta 
obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão amarela, comprimento do 
catéter: 20 mm. Embalado 
individualmente em blister de plástico 
estéril, papel grau cirúrgico, contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

43 2.500 UNIDADE 

CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. 
Conector universal de fácil adaptação, 
embalagem individual, esterilização em 
óxido de etileno, contendo tubo 
fabricado em cloreto de polivinila (PVC) 
atóxico, flexível na cor verde. Narinas 
anatômicas em PVC macio, atóxicas. 
Embalagem contendo data de fabricação, 
validade, Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

44 100 LITRO 

CLOREXIDINA DEGERMANTE SOLUÇÃO 
2% -  Apresentação embalagem de 1 Litro. 
Registro ANVISA/M.S. 

   

45 400 UNIDADE 

COLETOR DE MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 7 
LITROS - confeccionada em papelão 
ondulado resistente à perfuração, com 
saco plástico e revestimento interno para 
descarte de objetos, com alças externas, 
tampa de segurança com sistema de 
abertura e fechamento prático e 
segurança, estando de acordo com as 
normas NBR 13853/97 da ABNT. 
Constando externamente os dados de 
identificação e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 
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46 1.000 UNIDADE 

COLETOR DE MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 
LITROS - confeccionada em papelão 
ondulado resistente à perfuração, com 
saco plástico e revestimento interno para 
descarte de objetos, com alças externas, 
tampa de segurança com sistema de 
abertura e fechamento prático e 
segurança, estando de acordo com as 
normas NBR 13853/97 da ABNT. 
Constando externamente os dados de 
identificação e Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

47 5 UNIDADE 

COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL - bordas 
arredondadas, sem arestas, com alça, 
tamanho adulto. Capacidade para 3.500 
ml. Registro ANVISA/M.S. 

   

48 50 PACOTE 

COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - 
confeccionada em fios 100% algodão, 
com 4 camadas, 13 fios, medindo 
aproximadamente 45 cm x 50 cm, com 
cadarço duplos, bordas over-lock 
branqueadas, isentas de impurezas 
(amido), com fio opaco. Pacote contendo 
50 unidades. O produto deve trazer 
impresso no rótulo a procedência, data 
de fabricação, validade, lote e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

49 50 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - 
tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm², 
modelo cor branca, isenta de impurezas, 
8 camadas, largura 91 cm, comprimento 
91 m, 4 dobras. Estéril, descartável. 
Pacote contendo 1 rolo. Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

50 200 UNIDADE 

CONJUNTO MICRONEBULIZADOR 
ADULTO - micronebulizador adulto com 
máscara, extensão e copinho para 
medicamentos com máscara, em PVC 
atóxico, com entrada de ar através de 
bico, extensão que o acompanha, sendo 
as conexões soldadas para evitar 
vazamento, tamanho adulto. Conector 
amarelo 3/4" 16 UNF. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº do lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. 

   

51 200 UNIDADE 

CONJUNTO MICRONEBULIZADOR 
INFANTIL - micronebulizador infantil com 
máscara, extensão e copinho para 
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medicamentos com máscara, em PVC 
atóxico, com entrada de ar através de 
bico, extensão que o acompanha, sendo 
as conexões soldadas para evitar 
vazamento, tamanho infantil. Conector 
amarelo 3/4" 16 UNF. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº do lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. 

52 50 CAIXA 

CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE - 
caixa com no mínimo 35 unidades, 
solução antisséptica, fibra de viscose, 
cloreto de benzalcônio com filme 
plástico, adesivo acrílico; compressa, 
almofada de não tecido, camada de 
polietileno, papel não aderente, 
antimicrobiana; hidroativo; dimensões 
aproximadas de 2 cm x 7 cm; invólucro 
individual íntegro, estéril; isento de látex. 
A apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Acondicionado em embalagem/material 
que garanta a integridade do produto. As 
especificações de medida, nome do 
fabricante/laboratório, nome e registro 
do químico/farmacêutico ou responsável, 
data de validade e fabricação deverão 
estar impressas na embalagem. 

   

53 300 UNIDADE 

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM 
PRATA - cobertura de carvão ativado com 
associações, medindo 6,5 cm x 9,5 cm - 
composto por uma camada de carvão 
ativo impregnado com prata (25μg/cm²), 
inserida em um envoltório de não tecido, 
baixa aderência, selada em toda sua 
extensão. Atóxica, hipoalergênica, estéril. 
Embalado em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. 
A apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Registro ANVISA/M.S. 

   

54 300 UNIDADE 

CURATIVO HIDROCULÓIDE 10 CM X 10 
CM - Cobertura de hidroculóide, medindo 
10 cm X 10 cm (podendo variar em +/- 
1cm), com borda diferenciada (0,5 a 2 
cm), camada interna adesiva, com no 
mínimo carboximetilcelulose que se 
transforma em gel e camada externa 
semipermeável, estéril. Embalado em 
material que promova a barreira 
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microbiana e abertura asséptica. A 
apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Registro ANVISA/M.S. 

55 100 LITRO 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE 
ENZIMÁTICO - detergente enzimático de 
uso restrito em estabelecimentos de 
assistência à saúde; contendo em sua 
formulação além de 1 (um) tensoativo, no 
mínimo 3 (três) enzimas, sendo uma 
enzima hidrolítica da subclasse EC 3.4, 
uma enzima proteolítica da subclasse EC 
3.2 e uma enzima lipolítica da subclasse 
da lípase EC 3.1. Não espumante, ph 
neutro, não corrosivo, biodegradável, 
atóxico, específico para remoção integral 
e com segurança de matéria orgânica, 
inorgânica ou biológica encontrada em 
dispositivos médicos (instrumentais de 
aço inoxidável, látex, silicone, PVC, 
vidraria, equipamentos endoscópicos, 
etc), mesmo os que possuam locais de 
difícil acesso, como instrumentos 
canulados, rugosos, com fissuras, 
ranhuras, articulações e canal de 
aparelhos de procedimentos 
endoscópicos. Registro ANVISA/M.S. 
Embalagem de 1 litro. 

   

56 5.000 UNIDADE 

ELETRODO DESCARTÁVEL PARA 
MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA - 
compatível com qualquer monitor, 
confeccionado com superfície 
microporosa, com face inferior adesiva 
hipoalergênica protegida, com pino em 
aço inoxidável e contra pino em prata e 
cloreto de prata, com gel condutor sólido. 
Embalado em saco aluminizado que 
garanta a integridade do produto. O 
produto deverá obedecer a legislação 
vigente. Tamanho adulto. Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

57 3.000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL - câmara de gotejamento 
flexível, ponta perfurante com tampa 
protetora, pinça rolete corta fluxo, 
conector Luer Slip ou escalonado, 
fabricado em PVC, conexão e ajuste 
preciso em bolsas plásticas e frascos de 
vidro, atóxico, apirogênico, livre de 
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pirogênios ou endotoxinas bacterianas. 
Estéril, esterilizada por óxido de etileno. 
Uso único. Embalagem individual em 
material que promova a barreira 
microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA.   

58 24.000 UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES 
PARENTERAIS - infusão por gravidade, 
com ponta perfurante em ABS adaptável 
em frasco, ampola ou bolsa, com tampa 
protetora, câmara gotejadora flexível e 
transparente em PVC, 20 gotas, atóxico, 
apirogênio e descartável. Esterilizado 
com Óxido de Etileno. Filtro de ar com 
obturador, filtro de soluto de 15 micra (15 
µm), tubo em PVC com 150 cm, 
transparente e flexível. Controlador de 
fluxo de gotejamento tipo pinça rolete 
(roldana), injetor lateral em Y com 
mebrana autovedante. Conexão tipo 
LUER/SLIP com tampa protetora tipo 
encaixe. Embalagem individual em 
material que promova barreira 
microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

59 1.000 UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS - para 
administração de soluções parenterais, 
em PVC ou similar atóxico. Tubo com 1,50 
cm, ponta perfurante para ampola 
plástica ou borracha, com pinça rolete 
corta fluxo de alta precisão, injetor lateral 
resistente, conector tipo Luer, gotejador 
microgotas, respiro com filtro de ar 
hidrófobo bacteriológico. Câmara 
gotejadora flexível. Embalagem 
individual em material que promova 
barreira microbiana, com dados de 
identificação, procedência, tipo e data de 
esterilização, validade e nº do lote e 
Registro ANVISA/M.S. A apresentação do 
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produto deverá obedecer a legislação 
vigente. APRESENTAR AMOSTRA. 

60 4.000 UNIDADE 

EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - equipo 
para múltiplas infusões simultâneas, 
multiplicador de acesso venoso, luer 
fêmea de 2 vias, extensão dupla em PVC 
cristal, equipado com clamp corta fluxo 
em cada tubo, clamp em cores diferentes, 
conector luer fêmea com tampa 
rosqueável, conexão luer para dispositivo 
de acesso venoso. A conexão distal para 
dispositivo de acesso venoso no paciente 
pode ser luer slip ou luer lock. Estéril - 
esterilizado a óxido de etileno, fabricado 
em PVC flexível, tubo de 18cm, conector 
tipo Luer Slip universal, pinça rolete e 
corta-fluxo. Câmara gotejadora flexível, 
atóxico e apirogênico. Descartável e de 
uso único. Embalagem individual em 
material que promova barreira 
microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

61 1.000 UNIDADE 

EQUIPO PARA TRANSFERÊNCIA DE 
SOLUÇÕES - equipo transferidor, sistema 
fechado, descartável, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico. Produto de 
uso único.  Embalagem individual em 
material que promova a barreira 
microbiana, com dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade e nº do lote e Registro 
ANVISA/M.S. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação vigente. 
APRESENTAR AMOSTRA.   

   

62 300 PACOTE 

ESCOVA CERVICAL - Escova para coleta de 
material endocervical. Produzido em 
polipropileno com haste em aço 
inoxidável e cerdas em nylon, que evitam 
lesões nos tecidos e garantem uma coleta 
eficiente e segura. Não estéril. Pacote 
com 100 unidades. Registro ANVISA/M.S. 

   

63 100 UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - para 
medição de pressão arterial - manômetro 
aneróide em escala de 0 a 300mmhg, em 
conformidade com a Portaria Inmetro 
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Nº153/05, braçadeira adulto em tecido 
poliamina (nylon), antialérgico, com 
fecho em velcro resistente e manguito 
em pvc. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, 
válvula de ar altamente precisa, com pera 
e válvula, precisão no enchimento, 
retenção e perfeito controle de 
esvaziamento do ar, borracha sintética de 
alta resistência e durabilidade. Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

64 100 UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - para 
medição de pressão arterial - manômetro 
aneróide em escala de 0 a 300mmhg, em 
conformidade com a Portaria Inmetro 
Nº153/05, braçadeira infantil em tecido 
poliamina (nylon), antialérgico, com 
fecho em velcro resistente e manguito 
em pvc. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, 
válvula de ar altamente precisa, com pera 
e válvula, precisão no enchimento, 
retenção e perfeito controle de 
esvaziamento do ar, borracha sintética de 
alta resistência e durabilidade. Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

65 800 UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA 
FLEXÍVEL 10 CM X 4,5 M - esparadrapo 
hospitalar hipoalergênico, impermeável e 
extra flexível em tecido 100% algodão, 
adesivo á base de borracha natural e 
resina acrílica. Rolo com 10 cm de largura 
x 4,5 m de comprimento, cor branco. 
Artigo médico-hospitalar de uso único, 
embalagem compatível com a legislação 
vigente. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

66 100 PACOTE 

ESPÁTULA DE AYRES - confeccionada em 
madeira resistente, pontas 
arredondadas, descartável. Pacote com 
100 unidades, contendo data de 
fabricação e N° de lote. 

   

67 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL 
PEQUENO - espéculo vaginal descartável, 
tamanho pequeno, fecho tipo borboleta, 
produzido em poliestireno cristal, estéril, 
e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares. Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 
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poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e indeformável, de formato 
anatômico, favorecendo um exame 
indolor ao paciente. Embalagem 
individual contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

68 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL 
MÉDIO - espéculo vaginal descartável, 
tamanho médio, fecho tipo borboleta, 
produzido em poliestireno cristal, estéril, 
e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares. Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e indeformável, de formato 
anatômico, favorecendo um exame 
indolor ao paciente. Embalagem 
individual contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

69 300 UNIDADE 

ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL 
GRANDE - espéculo vaginal descartável, 
tamanho grande, fecho tipo borboleta, 
produzido em poliestireno cristal, estéril, 
e lubrificado, permitindo excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares. Dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e indeformável, de formato 
anatômico, favorecendo um exame 
indolor ao paciente. Embalagem 
individual contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

70 100 UNIDADE 

ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO - 
auscultador com diafragma de alta 
sensibilidade, tubo ultra resistente em 
PVC, tamanho adulto. Conjunto 
biauricular em metal cromado e 
resistente, flexível na curvatura do tubo 
"Y". Com olivas em plástico sem rebarbas. 
Acondicionado em material que garanta a 
integridade do produto. Deve atender a 
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legislação vigente atual. Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

71 10 LITRO 

ÉTER ALCOOLIZADO SOLUÇÃO 35% - éter 
alcoolizado, 35% de éter etílico + álcool 
etílico 96%, envasado em frasco de 1 litro, 
apresentação de certificado de licença de 
funcionamento. Registro ANVISA/M.S. 

   

72 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 2,0 NYLON - Fio de sutura 
2,0 composto por agulha de aço 
inoxidável 3/8 25 mm tamanho e fio de 
nylon monofilamento, possuindo 45cm 
cada unidade, o pigmento utilizado para 
tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio 
não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 
24 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR  
AMOSTRA. 

   

73 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 3,0 NYLON - Fio de sutura 
3,0 composto por agulha de aço 
inoxidável 3/8 25 mm e fio de nylon 
monofilamento, possuindo 45cm cada 
unidade, o pigmento utilizado para tingir 
a sutura de preto é a hemateína. Fio não 
absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 
24 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR  
AMOSTRA. 

   

74 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 4,0 NYLON - Fio de sutura 
4,0 composto por agulha de aço 
inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon 
monofilamento, possuindo 45cm cada 
unidade, o pigmento utilizado para tingir 
a sutura de preto é a hemateína. Fio não 
absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 
24 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR  
AMOSTRA. 

   

75 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA 5,0 NYLON - Fio de sutura 
5,0 composto por agulha de aço 
inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon 
monofilamento, possuindo 45cm cada 
unidade, o pigmento utilizado para tingir 
a sutura de preto é a hemateína. Fio não 
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absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 
24 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR  
AMOSTRA. 

76 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA 6,0 NYLON - Fio de sutura 
6,0 composto por agulha de aço 
inoxidável 3/8 20 mm e fio de nylon 
monofilamento, possuindo 45cm cada 
unidade, o pigmento utilizado para tingir 
a sutura de preto é a hemateína. Fio não 
absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 
24 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR  
AMOSTRA. 

   

77 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 2,0 
- material CATGUT cromado com agulha, 
tipo fio 2,0, comprimento mínimo 75 cm, 
tipo agulha 3/8 30 mm. Estéril. Caixa com 
24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

78 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 3,0 
- material CATGUT cromado com agulha, 
tipo fio 3,0, comprimento mínimo 75 cm, 
tipo agulha 1/2 20 mm. Estéril. Caixa com 
24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA.2 

   

79 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 4,0 
- material CATGUT cromado com agulha, 
tipo fio 4,0, comprimento mínimo 75 cm, 
tipo agulha 1/2 20 mm. Estéril. Caixa com 
24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

80 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CROMADO (CATGUT) 5,0 
- material CATGUT cromado com agulha, 
tipo fio 5,0, comprimento mínimo 75 cm, 
tipo agulha 1/2 20 mm. Estéril. Caixa com 
24 envelopes. Registro ANVISA/M.S. 
APRESENTAR AMOSTRA.  

   

81 600 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA 
HIPOALERGÊNICA 12 MM X 10 M - 
Composição: rayon de viscose não tecido, 
com adesivo acrílico hipoalergênico. 
Apresentação: rolo com capa medindo: 
12 mm x 10 m. Embalagem contendo 
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data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

82 1.000 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA 
HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M - 
Composição: rayon de viscose não tecido, 
com adesivo acrílico hipoalergênico. 
Apresentação: rolo com capa medindo: 
2,5 cm x 10 m. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

83 1.000 UNIDADE 

FITA ADESIVA CIRÚRGICA 
HIPOALERGÊNICA 5 CM X 10 M - 
Composição: rayon de viscose não tecido, 
com adesivo acrílico hipoalergênico. 
Apresentação: rolo com capa medindo: 5 
cm x 10 m. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

84 1.000 UNIDADE 

FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M - 
material crepe, tipo monoface, largura 19 
mm, comprimento 50 m, aplicação 
multiuso. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

85 300 UNIDADE 

FITA ADESIVA CREPE 50 MM X 50 M - 
material crepe, tipo monoface, largura 50 
mm, comprimento 50 m, aplicação 
multiuso. APRESENTAR AMOSTRA. 

   

86 20 UNIDADE 

FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO - Solução 
spray para esfregaços vaginais. 
Apresentação: frasco de 100 ml. 
Embalagem contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. 

   

87 600 UNIDADE 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 
300 ML - Descartável para 
acondicionamento e administração de 
dietas enterais capacidade de 300 ml, 
com dupla graduação em relevo na 
mesma face e escala volumétrica de 
50ml, confeccionado em polietileno 
atóxico, transparente, inodoro, semi 
rígido com espessura adequada que 
proporcione alta resistência à finalidade a 
que se destina. Alça com trava, dobrável 
com perfeito encaixe, afim de manter o 
frasco no plano vertical. Bocal com 
espaço suficiente para o envase manual, 
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tampa de rosca ou lacre que proporcione 
perfeito encaixe e vedação, protetor de 
bico da tampa.  Embalagem plástica 
individual lacrada de forma a garantir a 
higiene e integridade do produto até seu 
uso. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, quantidade e prazo de 
validade. APRESENTAR AMOSTRA. 

88 60 LITRO 

GEL CLÍNICO 1 LITRO - Gel para ultrassom 
- Composição: PH balanceado, inodoro, 
hidrossolúvel, isento de sal, 
hipoalergênico e com viscosidade 
adequada. Envasado em galão com 1 
litro. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. 

   

89 50 CAIXA 

HASTES FLEXÍVEIS - hastes flexíveis com 
ponta de algodão. Composição: hastes de 
polipropileno, algodão hidrófilo enrolado 
nas extremidades da haste, 
carboximetilcelulose e bactericida. 
Embalagem com 75 unidades, contendo 
data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. 

   

90 1.200 LITRO 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - Hipoclorito 
de Sódio a 1 %. Apresentação: frasco 
plástico de 1 litro. Embalagem contendo, 
data de fabricação, n° lote e validade e 
Registro ANVISA/M.S. 

   

91 5 UNIDADE 

HISTERÔMETRO DE COLLIN 
GINECOLÓGICO - confeccionado em aço 
inox, formato graduado com medida de 
28 cm. Registro ANVISA/M.S. 

   

92 50 CAIXA 

INDICADOR BIOLÓGICO - Indicador 
biológico desenvolvido para a 
monitorização e avaliação dos ciclos de 
esterilização em autoclaves a vapor. Fácil 
interpretação dos resultados do processo 
de esterilização. Quando a esterilização 
for bem sucedida a ampola teste 
permanecerá roxa e a ampola controle 
mudará para amarelo. Resultados finais 
após apenas 24 horas de incubação. 
Apresentação: caixa com 10 unidades, 
contendo dados do fabricante. Validade: 
18 meses a partir da fabricação. 
Acompanha manual de instruções com 
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área para documentação e arquivamento 
dos resultados. 

93 80 LITRO 

IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% 1 
LITRO - Solução Aquosa de Iodo 10% em 
solução degermante (IODOPOVIDONA 
(PVPI) Degermante com 1% de Iodo 
Ativo). Antisséptico de uso hospitalar, 
com ausência de corante, conservante e 
odores, acondicionado em almotolia 
plástica descartável, lacrada. 
Apresentação: embalagem de 1 litro. 
Registro ANVISA/M.S. 

   

94 80 LITRO 

IODOPOVIDONA TÓPICO 10% 1 LITRO - 
Solução Aquosa de Iodo 10% 
(IODOPOVIDONA (PVPI) Tópico com 1% 
de Iodo Ativo). Almotolia para antissepsia 
cirúrgica de mucosa OCULAR E 
OTOLÓGICA. Antisséptico de uso 
hospitalar, com ausência de corante, 
conservante e odores, acondicionado em 
almotolia plástica descartável, lacrada. 
Apresentação: embalagem de 1 litro. 
Registro ANVISA/M.S. 

   

95 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 10 - 
lâmina de bisturi nº 10, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

96 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 11 - 
lâmina de bisturi nº 11, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

97 5 CAIXA 
LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 12 - 
lâmina de bisturi nº 12, estéril em aço 
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inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

98 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 15 - 
lâmina de bisturi nº 15, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

99 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 20 - 
lâmina de bisturi nº 20, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

100 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 21 - 
lâmina de bisturi nº 21, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

101 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 22 - 
lâmina de bisturi nº 22, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
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rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

102 5 CAIXA 

LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO Nº 24 - 
lâmina de bisturi nº 24, estéril em aço 
inoxidável ou aço carbono, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado 
em sua ponta, perfeita adaptação ao 
cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope 
em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente 
fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina, contendo dados de 
identificação lote validade. Registro 
ANVISA/M.S. Caixa com 100 unidades.  

   

103 20 CAIXA 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26 X 
76 MM - lâmina para microscopia ponta 
fosca, de vidro de alta qualidade, com 
espessura entre 1,0 mm e 1,2 mm e 
tamanho de 26 mm x 76 mm. Intercaladas 
uma a uma com folha de papel com 
tratamento anti fungo e seladas a vácuo. 
Caixa com 50 unidades, contendo na 
embalagem dados de identificação, nº. 
lote e validade. 

   

104 500 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 
7,0 - luva cirúrgica de látex estéril, 
espessura: 0,17 mm, comprimento 
mínimo de 28 cm. Matéria-prima: puro 
látex natural – Embalagem em papel grau 
cirúrgico contendo um par, lubrificados 
com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa, estando em conformidade com a 
portaria N° 233 de 30/06/2008. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

105 500 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 
7,5 -  luva cirúrgica de látex estéril, 
espessura: 0,17 mm, comprimento 
mínimo de 28 cm. Matéria-prima: puro 
látex natural – Embalagem em papel grau 
cirúrgico contendo um par, lubrificados 
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com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa, estando em conformidade com a 
portaria N° 233 de 30/06/2008. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

106 300 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 
8,0 - luva cirúrgica de látex estéril, 
espessura: 0,17 mm, comprimento 
mínimo de 28 cm. Matéria-prima: puro 
látex natural – Embalagem em papel grau 
cirúrgico contendo um par, lubrificados 
com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa, estando em conformidade com a 
portaria N° 233 de 30/06/2008. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

107 300 PAR 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 
8,5 -  luva cirúrgica de látex estéril, 
espessura: 0,17 mm, comprimento 
mínimo de 28 cm. Matéria-prima: puro 
látex natural – Embalagem em papel grau 
cirúrgico contendo um par, lubrificados 
com finíssimo pó bio absorvível. Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa, estando em conformidade com a 
portaria N° 233 de 30/06/2008. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

   

108 300 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO PP -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não 
estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. Caixa 
com 100 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

109 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO P -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não 
estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. Caixa 
com 100 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

TOTAL R$  

VALOR TOTAL POR EXTENSO  
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I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da abertura dos envelopes nº 2 (proposta). 
 
II – Declaramos que o VALOR DE CADA ITEM E O TOTAL DA PROPOSTA é 
irreajustável, e nele estão incluídos: 
 
a) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
b) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
c) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto 
desta licitação. 
 
III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 
12/2020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO:  
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
E-MAIL:                                                             CNPJ:           

 

DADOS BANCÁRIOS 
 
BANCO:               Nº DA AGÊNCIA:                 Nº DA CONTA CORRENTE: 
 

 
_______________________, _____ de _________________ de 2020. 

             (CIDADE) 
 

_______________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
 

NOME COMPLETO: CARGO: 

 

INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome:                                                                    Cargo:  
CPF:                                                                        RG:  
Data de Nascimento: __/__/____ 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone: 

 
MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO DA COTA RESERVADA  

 
PROCESSO 29/2020 
PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de materiais de enfermagem, a seguir 
relacionados, de conformidade com as condições estabelecidas no Anexo II do edital 
pertinente:  

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DETALHADA 
MARCA/ 

REGISTRO 
ANVISA/M.S. 

VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1 5 UNIDADE 

BACIA INOX 35 CM - bacia para uso 
hospitalar, em aço inox, 35 cm de 
diâmetro, redonda, capacidade de 4.700 
ml. Acondicionada em material que 
garanta a integridade do produto.  

   

2 30.000 PACOTE 

COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 fios 7,5 
cm x 7,5 cm (dobrada) - pacote contendo 
10 unidades, altamente absorvente na 
cor branca, isento de amido, alvejante 
óticos, substâncias gordurosas ou 
qualquer outro componente que possa 
trazer riscos - 100% algodão hidrófilo; 5 
dobras e 8 camadas; atóxica; apirogênica. 
Produto com validade. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro ANVISA/M.S. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

3 200 UNIDADE 

FITA DE AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - Fita 
adesiva para autoclave a vapor, 
confeccionada com dorso de papel 
crepado à base de celulose, contendo em 
uma de suas faces massa adesiva à base 
de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas e, na outra face uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica, para 
o fechamento de pacotes que serão 
esterilizados em autoclave. Medidas: 19 
mm de largura e 30 m de comprimento. 
Resistente a alta temperatura. 
Embalagem contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade e Registro 
ANVISA/M.S. APRESENTAR AMOSTRA.  

   

4 100 CAIXA 

LANCETA PICADORA AUTOMÁTICA - 
Lanceta para obtenção de sangue capilar, 
retrátil, dispositivo automático de 
segurança, atende a NR 32, estéril por 
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radiação GAMA, descartável, com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada, diâmetro 
da agulha de 21G.  Caixa com 100 
unidades. 

5 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO M -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não 
estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. Caixa 
com 100 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

6 1.000 CAIXA 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO G -  
fabricada em nitrilo, isenta de pó, não 
estéril, ambidestra. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. Lote, 
validade e Registro ANVISA/M.S. Caixa 
com 100 unidades. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

   

TOTAL R$ 

VALOR TOTAL POR EXTENSO  

 
I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da abertura dos envelopes nº 2 (proposta). 
 
II – Declaramos que o VALOR DE CADA ITEM E O TOTAL DA PROPOSTA é 
irreajustável, e nele estão incluídos: 
 
d) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
e) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
f) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto 
desta licitação. 
 
III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 
12/2020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO:  
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
E-MAIL:                                                             CNPJ:           
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DADOS BANCÁRIOS 
 
BANCO:               Nº DA AGÊNCIA:                 Nº DA CONTA CORRENTE: 
 

 
 

_______________________, _____ de _________________ de 2020. 
             (CIDADE) 

 
_______________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 

NOME COMPLETO: CARGO: 

 

INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome:                                                                    Cargo:  
CPF:                                                                        RG:  
Data de Nascimento: __/__/____ 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone: 

 
MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE 
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ANEXO V 
PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

 
                   ............................................, inscrito (a) no CNPJ sob nº ..................................., por 

intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ................................................................., 
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ............................... e do CPF nº 
............................... NOMEIA    E    CONSTITUI seu bastante procurador, o 
Sr.(a)....................................................., Portador (a) da Cédula de Identidade RG 
nº......................., e do CPF nº ......................., a quem confere amplos poderes para 
representá-la perante a Prefeitura Municipal de Taiaçu, com amplos poderes para tomar 
qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive 
apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome 
da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances 
verbais, renunciar expressamente ao direito de interpor recursos administrativos, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer ao final da sessão, interpor 
recursos administrativos, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes 
ao certame, em nome da outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos 
relativos à licitação mencionada. 
Por ser verdade, firmamos a presente, para que produza os efeitos legais. 
 

...................., ....... de ..................... de ........... 
(Local e data) 

 
....................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Para que esta procuração tenha validade, é necessário a apresentação, para 
conferência, dos documentos do outorgado, assim como cópia do contrato social ou 
registro de firma individual da outorgante, para identificação de seu representante legal 
que a subscreve. Após a conferência esses documentos serão devolvidos aos 
interessados. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
Processo de Licitação nº 29/2020 
 

À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 
 
Prezados Senhores, 

 
 

A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, DECLARA, para efeito do atendimento da exigência do inciso 
VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação estabelecidos no edital e que entregarão os envelopes contendo 
a indicação do objeto e do preço proposto, para efeito de participação dos procedimentos 
de licitação. 

 
Atenciosamente, 

 
____________, ___ de _____________ de 2020. 

 
________________________ 

(representante da licitante) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

 

PROCESSO Nº 29/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 Página 75 
 

 
ANEXO VII 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
__________________, com sede na _______________, n° ____, 

cidade de ________________ CNPJ n° ______________, vem através de seu 
representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus parágrafos da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo 
tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 
DECLARA ainda, ser: 
 

 Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/2006. 

 
 

___________, ____ de __________ de 2020. 
(localidade) 

 
 

__________________________ 
(assinatura) 

 
Nome: __________________ 
 RG: ____________________ 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
Processo de Licitação nº 29/2020 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 - Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 
 
Prezados Senhores, 
 

A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, através de seu representante legal, 
___________________________, CPF nº __________________, RG nº 
___________________, interessada em participar do processo de licitação, declara, sob 
as penas da lei, a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
___________, ___ de _____________ de 2020. 

 
________________________ 

(representante da licitante) 
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ANEXO IX  
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR EM TRABALHO NOTURNO, 

INSALUBRE OU PERIGOSO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
Processo de Licitação nº 29/2020 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado do São Paulo 
 
Prezados Senhores, 
 

A empresa ____________________________________, com sede 
à ______________________________, na cidade de ___________________, Estado 
de ___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

 
(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze anos, 

na condição de aprendiz). 
 
 

Atenciosamente, 
 

____________, ___ de _____________ de 2020. 
 
 

________________________ 
(representante da licitante) 

 
 
Nome : ____________________           Cargo : ________________________ 
RG nº ______________________ CPF nº ________________________ 

 
 
 
 
 
 

(Observação: o segundo parágrafo deverá ser aposto na declaração em caso afirmativo. 
Em caso negativo, deverá ser suprimido). 
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ANEXO X 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/2020 
 

 
Processo de Licitação nº 29/2020 
Pregão Presencial nº 12/2020 
Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem 
 
 
 O MUNICÍPIO DE TAIAÇU, inscrito no CNPJ sob nº 44.544.690/0001-15, com 
sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, a Senhora Sueli Aparecida Mendes 
Biancardi, brasileira, viúva, portadora da  Cédula  de Identidade (RG) nº ______,  inscrita 
no CPF/RF,  so b  nº______, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 12/2020, 
tendo por objeto o Registro de Preços de materiais de enfermagem, para entrega futura 
e parcelada, RESOLVE, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no 
Decreto Municipal nº ____, registrar os preços da empresa ____________, com sede no 
___________, telefone nº ___________, fax nº __________, representada por seu 
_________, o Sr (a). _________________, brasileiro (a), __________, residente e 
domiciliado em _____________, RG nº _____________, CPF nº __________________, 
segundo a seguinte classificação por item alcançada no procedimento licitatório em 
referência, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e 
aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem: 
 
 

Item Qtde Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

     

 
 1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS 
DE ENFERMAGEM, sob o regime de aquisição futura e entrega parcelada. 
 
 1.2. Os produtos registrados serão fornecidos parceladamente conforme a 
necessidade do setor requisitante, informadas nas autorizações de fornecimento, ordem 
de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura. 
  
 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
 1.4. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas, não se 
obrigando a Administração pela aquisição total. 



  

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

 

PROCESSO Nº 29/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 Página 79 
 

 
 1.5. A Ata de Registro terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
 1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro 
de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores 
praticados no mercado. 
 
 1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
 a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação o praticado no mercado; 
 
 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 
 
 c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
 1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:  
 
2.1.1. Automaticamente:  
 
2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; 
 
2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.   
 
2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio 

de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
 
2.2.1. A pedido quando: 
 
2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
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 2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
produtos; 
  

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
 2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no 
processo licitatório; 
 
 2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 
justificadas; 
 
 2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 
 
 2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
 2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
 2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

    
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 
 3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 
período de vigência da referida ata. 
 

 3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor 
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 
 
 3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
 3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 
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que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, 
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
 3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
de contratação mais vantajosa. 
 

4. DA NOTA DE EMPENHO 
 

4.1. O termo de contrato poderá ser substituído por Nota de Empenho. 
 
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas 

as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório. 
 
4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo 

de 2 (dois) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 

 
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem 

justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não 
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e 
convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no 
mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa. 

 
5. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
5.1. A entrega dos materiais será efetuada diretamente na Unidade Mista de 

Saúde, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 660, nos dias úteis, das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h30, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ordem de 
fornecimento, por exclusiva conta e risco da contratada, sem nenhum encargo para a 
Administração Municipal. 

 
5.2. No momento da entrega o funcionário responsável fará a conferência do 

objeto recebido, desde que verifique sua conformidade com as exigências deste ato 
convocatório, no que tange à qualidade e às quantidades, mediante recibo passado no 
verso do documento fiscal correspondente, que será imediatamente encaminhado ao 
Setor de Contabilidade.  

 
5.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais contendo 

as seguintes informações: data de fabricação e data de vencimento; número de registro 
emitido pela ANVISA e/ou Ministério da Saúde. 
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5.4. A Adjudicatária é obrigada a substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto que se verificar inaceitável pelo setor requisitante, na forma da lei.  

       
5.5. Na hipótese de confirmação de divergências quanto às características 

do objeto entregue, será concedido o prazo de 3 (três) dias para a sua substituição, 
vedada a aplicação de qualquer penalidade durante esse período. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
6.1. O recebimento do objeto será efetuado por funcionário responsável que, 

após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações solicitadas, emitirá o recibo no documento fiscal que imediatamente será 
encaminhado à Contabilidade. 

 
6.2.  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; 

 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, e,        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas à contratada para a devida substituição ou correção no prazo máximo de 03 
(três) dias. 
 

6.3. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada 
deverá fazê-la, em conformidade com a indicação da contratante, no prazo máximo de 
03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado, sem prejuízo das penalidades impostas. 
 
 7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
 7.1. O Município contratante obriga-se: 
 
 a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do 
ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
 

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 
 
c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do 

instrumento convocatório e das notas de empenho; 
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d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com as 
obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas 
no processo licitatório; 
 

7.2. Para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da detentora 
da presente Ata de Registro de Preços fica designado o servidor __________________. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
8.1. São obrigações da detentora dos preços registrados, além daquelas 

explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na 
legislação vigente: 

 
a) entregar os produtos de acordo com as especificações e quantidades 

constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta; 
 
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do 

contratante nos prazos estabelecidos no edital; 
    
c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada; 
 
d) substituir os produtos danificados em razão do transporte, descarga ou 

outra situação que não possa ser imputada à Administração; 
 
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais 

e tributários resultantes da execução do ajuste; 
 
 f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus 
empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 

 
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação 

exigidas no edital. 
 
 9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 9.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por 
meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
 9.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 
 I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto; 
 
 II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu 
conforme o pactuado. 
 



  

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

 

PROCESSO Nº 29/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 Página 84 
 

 9.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver 
retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou 
indenização devida. 
 
 9.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, 
conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa 
indicada como responsável pelo recebimento. 
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município 
de Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
 10.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município de Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
 a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o 
certame, no todo ou em parte; 
 
 b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
 c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
 d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota 
de empenho; 
 
 e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
 f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
 g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
 h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração Municipal; 
 
 i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
 10.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de descumprimento 
por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo 
de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação. 
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 10.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência 
exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo 
administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 
 

11. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 11.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente observada a seguinte classificação: 
02- Poder Executivo; 02.04 – Fundo Municipal de Saúde; 02.04.01 – Fundo Municipal de 
Saúde; 10.301.0005.2.102 – Manutenção dos serviços de atendimento médico, 
ambulatorial e hospitalar; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 
 

11.2. FONTE DOS RECURSOS: 02 – Transferências e Convênios Estaduais 
Vinculados. 
 
 12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 12.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo 
fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 
 

12.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação 
e propostas apresentadas pelos licitantes.  

 
12.3. Fica eleito o foro da Comarca de Jaboticabal (SP) para dirimir qualquer 

dúvida oriunda da execução deste ajuste. 
 
12.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente 

instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos.  

 
    Taiaçu, __ de _______ de 2020 

 
 
__________________       _________________ 
Empresa          Município  
          
 

 

 

 

 

 

 


