
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC –88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 – FMS 
Prefeitura Municipal de Porto Belo 

 
 
 

SETOR: DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO – Aquisição de materiais médicos, hospitalares e de 

enfermagem, para suprir necessidades da Secretaria de Saúde do município 
de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I 
do Edital. 

ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: até o dia 
16/04/2018 às 12:30 (doze horas e trinta minutos), Sala de Reunião da Comissão Municipal de 
Licitação. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS e CREDENCIAMENTO: dia 16/04/2018 às 13:00 (treze horas), Sala de 
Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 
SESSÃO PÚBLICA PARA LANCES VERBAIS E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES: dia 25/04/2018 às 
13:00 (treze horas), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 
REGIMENTO: Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, ao Decreto Municipal nº 
244/2007, ao Decreto Municipal nº. 924/2011 e subsidiariamente a Lei Complementar nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 
MAIORES INFORMAÇÕES: 
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura, no link licitações 
e no departamento de Compras e Licitações da PMPB – End. Av. Governador Celso Ramos, nº 2.500, 
Centro, Porto Belo/SC, ou no site: www.portobelo.sc.gov.br no link licitações, informações pelo e-
mail: administracao@portobelo.sc.gov.br - Telefones: (0xx47) 3369-4111 – ramal 211. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - FMS 
REGISTRO DE PREÇO 

 
 

O Pregoeiro designado pelo Decreto nº 1.618 de 21 de Julho de 2017, da Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Porto Belo, torna público que às 13:00 horas do dia 16 de Abril de 2018, 
na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitações, situada na sede do Paço Municipal, na Av. 
Governador Celso Ramos, nº 2.500, centro, cidade de Porto Belo, será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", pelo sistema de REGISTRO DE PREÇO, cujo 
objeto é a “Aquisição de materiais médicos, hospitalares e de enfermagem, para suprir necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no 
Anexo I do Edital”, mediante as cláusulas e condições abaixo: 

 
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: até o dia 16/04/2018 
às 12:30 (doze horas e trinta minutos), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS e CREDENCIAMENTO: dia 16/04/2018 às 13:00 (treze horas), Sala de 
Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 
SESSÃO PÚBLICA PARA LANCES VERBAIS E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES: dia 25/04/2018 às 13:00 
(treze horas), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 

 
1. – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 – O procedimento licitatório e a Ata de Registro de Preços que dele resultar obedecerão, 
integralmente, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, ao Decreto 
Municipal nº 244/2007, que regulamenta a licitação na modalidade Pregão, ao Decreto Municipal nº. 
924/2011, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e subsidiariamente a Lei Complementar nº 
123/2006 e a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 
1.2 – Os órgãos contemplados nesta licitação não se obrigam a adquirir das licitantes vencedoras os itens 
relacionados, nem as quantidades previstas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para 
aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário da Ata de 
Registro de Preços terá preferência, nos termos do Artigo 15, § 4º da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
1.3 – Se no decorrer da Ata de Registro de Preços ficar comprovado que os preços registrados são 
incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração 
reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
efetuando a contratação direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal 
comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.  
1.4 – O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da 
minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital. 
1.5 – A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 06 (seis) meses, a partir da 
data de sua assinatura. 
 
2 – DO OBJETO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de materiais médicos, hospitalares e 
de enfermagem, para suprir necessidades da Secretaria de Saúde do município de Porto Belo, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO 
 
3.1 – Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
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lei, para os fins do objeto pleiteado. 
3.1.1 – NÃO SERÃO ADMITIDAS NESTA LICITAÇÃO EMPRESAS SUSPENSAS OU IMPEDIDAS DE LICITAR 
COM QUAISQUER ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEJAM ELE: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS. 
3.2 – É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma 
empresa.  
3.3 – Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de 
cada proponente.  
3.4 – A proponente deverá apresentar documento em papel timbrado da Empresa com a indicação do 
representante credenciado com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da mesma. (Conforme modelo em Anexo II) O 
credenciamento: far-se-á Carta de Credenciamento, firmada por quem tenha poderes de administração 
e representação. Caso seja firmada por Procurador, o instrumento de procuração deverá ser público, ou 
particular com firma reconhecida em cartório e estar acompanhada de cópia autenticada do contrato 
social em vigor. Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, faz-se necessário somente à apresentação de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
3.5 - Apresentar declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo constante 
do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito; 
3.6 - No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, mediante a 
apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência 
dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento. 
3.7 – Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes devidamente 
credenciados das proponentes. 
3.8 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, e estrangeiras que não tenham filial 
estabelecida no Brasil. 
3.9 - As proponentes deverão apresentar a "PROPOSTA DE PREÇOS" e os “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” em envelopes separados, indevassáveis, cada um com identificação da proponente 
referente à licitação e identificando preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue: 
3.9.1 - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - FMS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - FMS 
LICITANTE: ___________________________________ 
Nº DO CNPJ: __________________________________ 
REPRESENTANTE: ______________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
3.9.2 - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - FMS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 – FMS 
LICITANTE: ___________________________________ 
Nº DO CNPJ: __________________________________ 
REPRESENTANTE: _____________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
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3.10 – O documento de credenciamento (anexo II), o respectivo Estatuto ou Contrato Social exigida no 
item 3.4 deste Edital e a declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios (anexo III), deverá 
ser entregue em separado dos envelopes. 
 
4 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1 - Deve ser apresentada com descrição detalhada do objeto ofertado, contendo a marca, modelo (se 
houver), quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas 
após a vírgula, incluídas todas as taxas, fretes, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, descontos, 
acréscimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso; 
4.1.1 - Os produtos entregues pela licitante que não estiverem de acordo com os padrões exigidos serão 
rejeitados e deverão ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
4.1.2 – Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as 
descrições e os preços apresentados na proposta comercial. 
4.2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária, 
indicada na Nota Fiscal Eletrônica, até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos mediante a 
apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com o devido 
aceite; 
4.3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento deverá ser realizado EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS 
contados após o recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e 
penalidades previstas neste Edital, e deverá ser entregue conforme a quantidade e condições 
estabelecidas na Autorização de Fornecimento. A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas 
expensas, os produtos que forem recusados por estar danificados ou que não estiverem de acordo com o 
disposto neste Edital e seus anexos; 
4.4 – A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
4.5 – Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preço o Certificado de Registro do(s) 
Produto(s) ou Certificado de isenção correspondente, emitido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, indicando no registro apresentado o item que corresponder ao produto ofertado.  
4.6 – A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no 
que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso. 
4.7 - Os licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra dos itens cotados, para realização de testes, 
devidamente identificadas com o nome do licitante e o número do item, bem como documento 
relacionando os itens. 
As amostras devem ser entregues no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, 
juntamente com os envelopes contendo as propostas de preços e habilitação, que serão analisadas pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que emitirá laudo com o resultado da análise. 
Após o resultado da análise se dará início a etapa de lances. 
 
5 – HABILITAÇÃO 
 
5.1 - A proponente deverá apresentar no envelope nº. 02 – “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via os seguintes 
documentos, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a seqüência adiante 
mencionada, e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 
(frente e verso, quando for o caso), ou pelos membros da Comissão de Pregão, mediante apresentação 
dos originais, com exceção dos documentos retirados por meio eletrônico, que serão autenticados 
mediante a verificação “on-line” pela Comissão de Pregão ou publicação em órgão de imprensa oficial.  
5.2 - Visando à racionalização dos trabalhos, é necessário que a autenticação de documentos seja 
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solicitada antes do horário da realização do certame, sendo a autenticação efetuada em horário de 
expediente, no endereço referido no subitem 8.4; 
5.3 - Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
5.4 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos: 
 
5.5.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
I - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinado por quem de direito;  
II - Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no Anexo V deste 
Edital. 
III - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
IV - Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, 
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 
registrados e publicados (Fica dispensada a apresentação do Contrato Social, caso a proponente 
apresente na fase de Credenciamento). 
 
5.5.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
 
I - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02/10/2014); 
II – Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, relativo à sede da licitante; 
III – Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, do município da sede da Proponente; 
IV - Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
V - Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de que a empresa 
não possui débitos trabalhistas. 
 
5.5.3 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
I – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei nº 11.101/2005. 
 
5.5.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
I – Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido materiais da natureza 
da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que 
possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela 
informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais.  
II – Autorização de Funcionamento da empresa licitante junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA; 
III - Alvará Sanitário, expedido pelo órgão federal ou estadual ou municipal, responsável pelo controle 
sanitário do comércio dos produtos correlatos que são exercidos pelos interessados, de conformidade 
com objeto contratual e compatível com o objeto desta licitação. 
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5.6 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006. 
5.6.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios 
introduzidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua 
condição ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO ANEXADA JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO (fora dos 
envelopes), CONFORME O CASO ABAIXO: 
a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela Junta 
Comercial, conforme Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, ou; 
b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração nos termos do Anexo 
VII. 
5.6.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 123, de 14 
de dezembro de 2006, caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 16 deste Ato Convocatório. 
5.6.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
5.6.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação.  
5.6.5 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da 
Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
5.6.6 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação denominada de empate; 
5.6.7 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão; 
5.6.8 - Em caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (Artigo 45, I da Lei 
Complementar nº 123/2006); 
5.6.9 - Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (Artigo 45, II da Lei Complementar 
nº 123/2006); 
5.6.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (Artigo 45, III da Lei Complementar nº 123/2006); 
5.6.11 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame (Artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123/2006). 
5.7 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 
para a habilitação, salvo nos casos previstos em Lei.  
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6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 – O Pregoeiro Municipal reunir-se-á em sala própria, com a participação de apenas um representante 
de cada proponente, procedendo como segue: 
6.1.1 – Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na 
comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3.4 do 
presente Edital, através de identificação pelo documento de identidade. 
6.1.2 – A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos 
para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances, lavrando-se em ata o ocorrido. 
6.1.3 – Abrir-se-ão os envelopes nº. 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS" das licitantes que observará o disposto 
no item 4 deste Edital. 
6.1.4 – Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. O 
Pregoeiro procederá à verificação do conteúdo do envelope nº. 01, em conformidade com as exigências 
do item 4 do Edital.  
6.1.5 – O Pregoeiro classificará as proponentes que apresentarem as propostas de MENOR PREÇO POR 
ITEM, e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à proposta de menor preço em cada item, ou as 03 (três) propostas de menor 
preço em cada item quando não ocorrerem ofertas no intervalo de 10% (dez por cento). 
6.1.6 – Será desclassificada a proponente que: 
- deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 
- apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas das demais 
proponentes, exceto as questões meramente formais, sendo analisado cada caso.  
6.1.7 – Às proponentes classificadas conforme item 6.1.5 será dado oportunidade para disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, em percentuais distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de menor percentual de repasse. 
6.1.8 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
na ordem crescente de percentual de repasse. 
6.1.9 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem percentuais iguais será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.1.10 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.1.11 – Dos lances ofertados não caberá retratação. 
6.1.12 – A proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro será 
excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último percentual apresentado pela mesma, para 
efeito de ordenação das propostas. 
6.1.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço por ITEM e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente 
com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.1.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
6.1.15 – Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o envelope nº. 02, 
contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, com base nas exigências constantes do item 5.0 deste Edital.  
6.1.16 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante deixar de atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda à todas exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos. 
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6.1.17 – Na situação prevista no item 6.1.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.1.18 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando a seguir, oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na 
preclusão do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão, a síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 
querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias. 
6.2 – A ausência do representante da licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
6.3 – Do certame, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá ser obrigatoriamente assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes 
presentes. 
6.4 – Caso ocorra necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7. – ANÁLISE DO ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
 
7.1 – Abrir-se-ão os envelopes nº. 02 – “HABILITAÇÃO", devidamente identificados conforme subitem 3.9 
deste Edital, das empresas vencedoras da fase de classificação das propostas. 
7.2 – Constatado o atendimento pleno das exigências constantes deste edital, conforme item 5.0 e 
restando, portanto, habilitada(s), será(ao) declarada(s) a(s) proponente(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) 
adjudicado o direito de preferência para o fornecimento dos produtos definidos neste Edital e seus 
Anexos. 
7.3 – Será julgada inabilitada a proponente que: 
7.3.1 - deixar de atender a alguma exigência constante do presente Edital; 
7.3.2 - apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal e/ou 
material.  
 
8. – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES 
 
8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física 
ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente 
Pregão. 
8.2 – Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
8.3 – A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso. 
8.4 – Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro, protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Porto Belo, situada à Av. 
Governador Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC, em dias úteis, no horário das 12:00hs às 18:00 
hs. 
8.4.1 – Não serão aceitos nem conhecidos pedidos de impugnação/recursos via e-mail ou fax. 
8.5 - Os Recursos somente serão recebidos se atenderem as exigências abaixo:  
8.5.1 – Ser datilografado/digitados e devidamente fundamentados; 
8.5.2 – Ser assinado por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado; 
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8.6 - Recebido o Recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, fundamentando-a, ou, 
encaminhar à apreciação da Autoridade Superior, com as informações necessárias ao julgamento. 
8.7 – É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que 
vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se 
for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 
8.8 - Para fins de identificação de interposição da impugnação/recursos citada no subitem 8.4, o 
impugnante deverá anexar, juntamente ao recurso/impugnação: 
a) Contrato Social com suas alterações ou última alteração consolidada; 
b) Documento de identificação com foto do representante legal; 
c) Instrumento de procuração se for o caso; 
d) Documento de identificação com foto do procurador. 
e) Na condição de pessoa física, deverá apresentar documento de identificação com foto. 
8.8.1 - O não cumprimento do subitem anterior importará o não conhecimento da impugnação/recurso 
interposta. 
 
9. – HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 – Em não sendo interposto recurso, caberá à Autoridade competente fazer a homologação do 
processo. Caso haja recurso, a homologação do processo pela Autoridade competente somente ocorrerá 
após deliberação sobre o mesmo. 
 
10. – FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
10.1 – Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, 
obedecida à ordem de classificação, ou a critério da Administração, registrar o preço cotado pelas demais 
licitantes, de conformidade com o Decreto Municipal nº. 924/2011. 
10.2 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO convocará formalmente os fornecedores, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da 
Ata de Registro de Preços. 
10.2.1 – O prazo previsto no subitem 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
10.3 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantendo o 
preço da primeira classificada na licitação. 
10.4 – A critério da Administração, quando a quantidade da 1ª colocada não for suficiente para atender a 
demanda estimada, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior devidamente 
justificada e comprovada vantagem, e as ofertas forem em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser 
registrados outros preços, de conformidade com o Decreto Municipal nº. 924/2011. 
 
11. – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 – Nos termos do Decreto Municipal nº 244/2007, ao Decreto Municipal nº. 924/2011, durante a 
vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
direta ou indireta do Município de Porto Belo, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 
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mediante prévia consulta ao órgão gerenciador - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO através do 
Departamento de Compras, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
11.2 – Havendo saldo de quantitativo a adquirir, inclusive em função do direito de acréscimo de até 25%, de 
que trata o parágrafo 1º, artigo 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, não exercido pelo órgão ou entidade 
usuário do registro, poderá a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO proceder ao devido 
apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preços e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou 
entidades não relacionadas neste Edital. 
11.3 – É assegurado aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, a preferência de 
fornecimento, quando, na hipótese de que trata o item anterior, do processo específico para compra 
resultar preço igual ou superior ao registrado. 
 
12. – CONTRATAÇÃO 
 
12.1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração das Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado 
pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos. 
12.1.1 – Somente quando o primeiro registrado for declarado inadimplente no processo ou a quantidade 
por este cotada estiver esgotada, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, não podendo ser 
indicados mais de um ao mesmo tempo. 
12.2 – As Secretarias usuárias da Ata de Registro de Preços não emitirão qualquer Autorização de 
Fornecimento, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.  
12.3 – A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada pelo responsável da 
Secretaria requisitante e conterá o local em que deverão comparecer para retirar a respectiva Autorização 
de Fornecimento, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere. 
12.4 – O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a 
Autorização de Fornecimento no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 
12.5 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário deverá comunicar a ocorrência à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a 
Ordem de Empenho, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 
 
13. – CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
13.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.  
13.1.1 – Mesmo na ocorrência da situação prevista no subitem anterior, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  
13.2 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para alteração por aditamento do preço constante da 
Ata. 
 
14. – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
O fornecedor terá seu registro cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
14.1 – A pedido, quando: 
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14.1.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas da Ata, por ocorrência de 
caso fortuito ou força maior; 
14.1.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
14.2 – Por iniciativa da Administração, quando: 
14.2.1 – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
14.2.2 – Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
14.2.3 – Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas. 
14.3 – por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
14.3.1 – O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
14.3.2 – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de fornecimento dos 
materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
14.3.3 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 
Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes; 
14.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluso o processo, a Administração fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
 
15. – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será cancelada: 
15.1 – Automaticamente: 
15.1.1 – por decurso de prazo de vigência; 
15.1.2 – quando não restarem fornecedores registrados; ou 
15.2 – pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
 
16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Constatada qualquer infração às Cláusulas do Edital e da Ata de Registro de Preços decorrente deste 
processo licitatório, poderá a Administração, a seu critério, resguardados os procedimentos legais, aplicar as 
sanções administrativas, isolada ou cumulativamente, previstas nos seguintes textos legais: 
16.1 – Decreto Municipal nº 244/2007, que regulamenta a licitação na modalidade Pregão, Decreto 
Municipal nº. 924/2011, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços; 
16.2 – Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial (artigos 81 até 108), da Lei nº. 8.666/93 
e alterações. 
16.3 – Independente das penalidades acima previstas poderá a Administração aplicar multa aos infratores, 
conforme disposto na Cláusula Nona – Das Penalidades, da Ata de Registro de Preços, cuja minuta encontra-
se no Anexo VIII deste Edital. 
16.4 – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e 
ampla defesa. 
16.5 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
17. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Porto 
Belo revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
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comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
17.2 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município de Porto Belo não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
17.3 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
17.4 – Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
17.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
17.6 – As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
17.7 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da 
disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
17.8 – A participação da proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de todos os 
termos deste Edital e seus Anexos. 
17.9 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
17.10 – Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo 
da Comarca de Porto Belo (SC).  
17.11 – Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo do Documento de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo IV - Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo V - Declaração de que não emprega menor; 
Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo VII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
 
 

Porto Belo/ SC, 29 de Março de 2018.  
 
 
 

____________________________ 
Emerson Luciano Stein 

Prefeito Municipal 

________________________________ 
Jainara Nordio 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Pregão – Registro de Preço 002/2018 – FMS 
 
1. – DO OBJETO – REGISTRO DE PREÇO – Aquisição de materiais médicos, hospitalares e de 
enfermagem, para suprir necessidades da Secretaria de Saúde do município de Porto Belo, conforme 
especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 

Item Descritivo  Und Qtd  Valor 
unit  

 Valor 
total  

1 

Abaixador de língua em madeira (espátula de madeira), descartável, formato 
convencional liso superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura 
uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 
1,4cm de largura; 0,5mm de espessura (pct com 100 unid) 

Pct 500 3,58 1.788,33 

2 Acido acético 2% 1000ml Litro 20 12,00 240,07 
3 Água deionizada para autoclave, galão de 5 litros. Apresentar AFE do Fabricante. Galão 25 6,82 170,42 

4 Água oxigenada, solução peróxido de hidrogênio a 3%, 10 volumes, uso externo adulto e 
pediátrico. Frasco de 1000ml. Litro 250 5,93 1.482,50 

5 

Agulha calibre 13x4,5  hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de  identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro.  

Cx 275 9,05 2.489,67 

6 

Agulha calibre 40x12 hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro.  

Cx 330 9,05 2.987,60 

7 

Agulha calibre 20x5,5, hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de  encaixe firme,  em embalagem estéril 
com dados de  identificação e procedência –  data e  tipo  de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro.  

Cx 250 9,05 2.263,33 

8 

Agulha calibre 25x6, hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênicoe atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro.  

Cx 300 9,05 2.716,00 

9 

Agulha calibre 25x7 hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência. (cx com 100 unid.) Apresentar 
registro Inmetro. 

Cx 300 9,05 2.716,00 
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10 

Agulha calibre 30x7 hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência. (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro. 

Cx 250 9,05 2.263,33 

11 

Agulha calibre 30x8 hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, canhão de 
material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (nbr), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, corpo de aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril 
com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de 
validade, com dados de identificação e procedência. (cx com 100 unid). Apresentar 
registro Inmetro. 

Cx 200 9,05 1.810,67 

12 Álcool gel 70% 500ml Frasco 400 5,46 2.185,33 

13 
Álcool hospitalar 70% - desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 
62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia 
da pele. Embalagem plástica com 1000 ml. 

Litro 1.500 5,85 8.775,00 

14 Álcool iodado 1% 1000ml Litro 100 17,88 1.788,33 

15 

Algodão hidrófilo 500g 100% com no mínimo 24cm de largura, algodão alvejado, 
inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes envolvidas 
por papel em toda a sua extensão, isento de impurezas, macio, cor branca, boa 
absorvência. Apresentar amostra. 

Pct 250 14,12 3.530,00 

16 Algodão ortopédico 10cmx1m (pacote com 12 unid) Pct 50 5,18 258,83 
17 Algodão ortopédico 12cmx1m (pacote com 12 unid) Pct 50 6,42 320,83 

18 Algodão ortopédico 15cmx1m (pacote com 12 unid) Pct 50 7,92 396,17 
19 Algodão ortopédico 20cmx1m (pacote com 12 unid) Pct 50 10,64 531,83 
20 Almotolia plástica clara, resistente, graduada, bico longo e reto, 250ml Und 150 2,75 412,50 
21 Almotolia plástica escura, resistente, bico longo e reto 250 ml Und 50 2,75 137,50 

22 

Atadura crepom 18 fios 08cmx1,80m não estéril, hipoalérgica, composição de 100%  
algodão cru, ou mínimo de 90% algodão acrescida de elastano, trama regular com no 
mínimo 18 fios/cm² e 24g com variação de até 5% de peso, não abrasiva. Com bordas 
bem acabadas sem fios soltos ou fiapos, embaladas individualmente, apresentar AFE do 
fabricante na proposta. Pacote com 12 unidades. Apresentar amostra. 

Pct 2.000 27,39 54.780,00 

23 

Atadura crepom 18 fios 10cmx1,80m não estéril, hipoalérgica, composição de 100%  
algodão cru, ou mínimo de 90% algodão acrescida de elastano, trama regular com no 
mínimo 18 fios/cm² e 30g com variação de até 5% de peso, não abrasiva. Com bordas 
bem acabadas sem fios soltos ou fiapos, embaladas individualmente, apresentar AFE do 
fabricante na proposta. Pacote com 12 unidades. Apresentar amostra. 

Pct 2.000 29,72 59.446,67 

24 

Atadura crepom 18 fios 12cmx1,80m não estéril, hipoalérgica, composição de 100%  
algodão cru, ou mínimo de 90% algodão acrescida de elastano, trama regular com no 
mínimo 18 fios/cm² e 36g com variação de até 5% de peso, não abrasiva. Com bordas 
bem acabadas sem fios soltos ou fiapos, embaladas individualmente, apresentar AFE do 
fabricante na proposta. Pacote com 12 unidades. Apresentar amostra. 

Pct 2.000 37,54 75.073,33 

25 

Atadura crepom 18 fios 15cmx1,80m não estéril, hipoalérgica, composição de 100%  
algodão cru, ou mínimo de 90% algodão acrescida de elastano, trama regular com no 
mínimo 18 fios/cm² e 45g com variação de até 5% de peso, não abrasiva. Com bordas 
bem acabadas sem fios soltos ou fiapos, embaladas individualmente, apresentar AFE do 
fabricante na proposta. Pacote com 12 unidades. Apresentar amostra. 

Pct 2.000 45,75 91.506,67 

26 

Atadura crepom 18 fios 20cmx1,80m não estéril, hipoalérgica, composição de 100%  
algodão cru, ou mínimo de 90% algodão acrescida de elastano, trama regular com no 
mínimo 18 fios/cm² e 60g com variação de até 5% de peso, não abrasiva. Com bordas 
bem acabadas sem fios soltos ou fiapos, embaladas individualmente, apresentar AFE do 
fabricante na proposta. Pacote com 12 unidades. Apresentar amostra. 

Pct 2.000 58,94 117.886,67 

27 Avental descartável, não estéril sem manga pacote com 10 unidades Pct 500 8,79 4.395,00 
28 Avental descartável, não estéril com manga pacote com 10 unidades Pct 1.200 9,88 11.860,00 
29 Campo cirúrgico fenestrado 40x40cm em algodão cru (brim pesado) 100% algodão Und 100 24,95 2.495,00 

30 Campo cirúrgico plástico - descartável, estéril, medindo 90x120cm, em polietileno, 
branco leitoso. Embalado em papel grau cirúrgico. Und 1.500 16,97 25.450,00 
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31 Cânula de guedel, jogo com 06 peças (nº 0, 1, 2, 3, 4, 5) Jogo 05 15,82 79,08 

32 

Cateter intravenoso nº 14 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

33 

Cateter intravenoso nº 16 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

34 

Cateter intravenoso nº 18 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

35 

Cateter intravenoso nº 20 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

36 

Cateter intravenoso nº 22 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

37 

Cateter intravenoso nº 24 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, 
siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de 
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da 
punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do 
paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a 
punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de 
etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação. 

Und 500 2,17 1.085,00 

38 Catgut cromado nº 2,0 com agulha de 30 mm, cx com 24 unid Cx 50 75,10 3.755,00 
39 Catgut cromado nº 3,0 com agulha de 30 mm, cx com 24 unid Cx 50 75,10 3.755,00 
40 Catgut cromado nº 0 com agulha de 30 mm, cx com 24 unid Cx 50 75,10 3.755,00 
41 Clorexidina (solução aquosa de digliconato de clorexidina 0,5%) 1000ml Litro 250 27,74 6.934,17 
42 Clorexidina (solução aquosa de digliconato de clorexidina 1%, 10mg/ml) 1000ml Litro 250 18,80 4.700,00 
43 Clorexidina (solução aquosa de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos) 1000ml Litro 250 18,80 4.700,00 

44 

Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, 
extensor em pvc branco transparente medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 
mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Material resistente, branco opaco 
na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro 
de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter 
alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. Capacidade 2000ml. Apresentar 
amostra 

Und 250 3,59 898,33 
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45 Coletor urina, estéril, transparente, 80ml Und 750 0,78 587,50 
46 Coletor urina, não estéril, transparente, 80ml Und 2.250 0,60 1.342,50 
47 Coletor universal com pá, não estéril, opaco, 80ml Und 700 0,39 275,33 
48 Coletor perfuro cortante 3 litros Und 120 2,36 283,20 
49 Coletor perfuro cortante 13 litros Und 500 3,62 1.808,33 

50 Comadre para coletar urina em pacientes acamados dimensões: 40x28cm; 3,5l; em aço 
inoxidável. Und 25 135,97 3.399,17 

51 Comadre para coletar urina em pacientes acamados dimensões: 43x29cm; 2,5l; em 
plástico. Und 30 20,60 618,00 

52 

Compressa de gaze Hidrófila 7,5x7,5 com 13 fios. Características: confeccionadas em fios 
100% algodão em tecido tipo tela ou crochê, com oito camadas e cinco dobras, com 
dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas. Cor branca, 
alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, 
constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e 
demais características conforme ABNT 13841, apresentar amostra, carta de co-
responsabilidade do fabricante, específica para este certame, garantindo que o 
produto fornecido atende integralmente as especificações tecnico-editalicias. 

Pct 3.000 38,10 114.300,00 

53 

Compressa cirúrgica, campo operatório, tamanho 45x50cm, descartável, tecido 100% 
algodão, 4 camadas, com cadarço, em tecido com alta absorção, na cor branca, com fio 
radiopaco, sem alvejante óptico e amido, peso mínimo de 1,8kg. Pacote com 50 
unidades – apresentar amostra e carta de co-responsabilidade do fabricante especifica 
para este certame, garantindo que o produto fornecido atenda integralmente as 
especificações técnico-editalicia. 

Pct 50 96,50 4.825,00 

54 Cuba redonda inox 9cm diâmetro Und 25 12,08 302,00 
55 Cuba rim 26x12 inox Und 5 30,33 151,67 

56 

Desinfetante hospitalar, concentrado, para superfícies fixas e artigos médicos não 
críticos, com dupla função de limpeza e desinfecção, composto por mescla de 
quaternários de amônio e cloridrato de polihexametileno biguanida, tensoativo não 
iônico, edta e água purificada, com ação bactericida. O produto deve estar 
acondicionado em frascos ou bombonas com volume mínimo de 5 litros, com lacre 
interno aluminizado para garantir a integridade do produto. O produto deve estar 
registrado na agência nacional de vigilância sanitária. 

Galão 250 168,50 42.125,00 

57 

Detergente enzimático galão de 5000ml - detergente multi enzimático, baixíssima 
formação de espuma, contendo  5 enzimas, biodegradável, associado a uma combinação 
de álcool isopropílico e tensoativos não iônicos, específico para limpeza de instrumentais 
e materiais médicos hospitalares. O produto deve estar acondicionado em frascos com 
volume de 5 litros que garanta a integridade do produto. Rotulagem respeitando a 
legislação RDC nº 55/12, contendo o nome do produto, lote, data de validade e número 
do registro junto ao ministério da saúde. Apresentar AFE de saneantes na proposta. 

Galão 50 598,90 29.945,00 

58 Dreno de penrose tamanho 1 fabricado em látex natural cor âmbar sem gaze embalagem 
com 12 unidades comprimento 35cm Pct 5 7,42 37,08 

59 Dreno de penrose tamanho 2 fabricado em látex natural cor âmbar sem gaze embalagem 
com 12 unidades comprimento 35cm Pct 5 8,83 44,15 

60 Dreno de penrose tamanho 3 fabricado em látex natural cor âmbar sem gaze embalagem 
com 12 unidades comprimento 35cm Pct 5 11,92 59,58 

61 Dreno de penrose tamanho 4 fabricado em látex natural cor âmbar sem gaze embalagem 
com 12 unidades comprimento 35cm Pct 5 14,13 70,65 

62 Eletrodo descartável para ecg, adulto pacote com 30 unidades Pct 360 8,81 3.172,80 
63 Eletrodo descartável para ecg, infantil pacote com 30 unidades Pct 90 8,81 793,20 

64 Eletrodo precordial adulto completo. Pera de silicone macio, para ecg, alta durabilidade. 
Caixa com 06 unidades. Apresentar catálogo. Cx 40 552,27 22.090,67 

65 

Equipo macro gotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “y’’ com 
membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de 
entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com 
filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente cristal com gotejador 
para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em 
pvc ou polietileno flexível, pinça clamp, uniforme, filtro para retirada de ar sem 
desconectar a tampa, transparente cristal em toda sua extensão, igual ou superior a 
1,50m de comprimento.  Conector  luer  slip  e  luer  look  juntos, com filtro distal, 
protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em 

Und 8.500 3,99 33.915,00 
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papel grau cirúrgico. Apresentar amostra, AFE do fabricante ou importador na 
proposta. 

66 Equipo para alimentação enteral escalonado Und 3.500 1,09 3.815,00 

67 
Escova ginecológica estéril descartável tipo pincel citobrush, com cerdas em silicone 
macio. Atóxico e resistente às trações. Embaladas individualmente em pacotes com 100 
unidades. Apresentar amostra. 

Pct 75 31,97 2.397,50 

68 
Escova para limpeza e remoção de sujidade de caixas e instrumentais cirúrgicos com 
cerda azul de nylon no corpo e nas pontas com cabo branco de polipropileno, resistente 
a autoclavagem de baixa temperatura. 

Und 250 142,50 35.625,00 

69 

Esfigmomanômetro aneróide adulto com visor digital. Equipamento sem mecanismos e 
resistente á quedas e respingos, deverá ser livre de mercúrio. Deverá possuir pera e 
manguito para inflação isenta de látex com válvula metálica para deflação da pera 
operada manualmente. Deverá possuir intervalo de medição da pressão de 0-300mmhg. 
Deverá atender as normas da AAMI e Inmetro. Deverá possui anel de borracha anti-
impacto para proteção do manômetro com resistência a quedas de até 1m, sem perder a 
calibração. Manômetro gira 360º para melhor visualização em qualquer ângulo. Possuir 
braçadeira em nylon com fecho em velcro. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de 
calibração conforme o manual da ANVISA que deverá acompanhar a proposta para 
análise. Deverá acompanhar: 1 estojo para transporte. Apresentar carta de autorização 
do fabricante ou importador autorizando o distribuidor a comercializar o equipamento 
ofertado, catálogo para análise do produto. 

Und 25 430,60 10.765,00 

70 

Esfigmomanômetro aneróide obeso com visor digital. Equipamento sem mecanismos e 
resistente á quedas e respingos, deverá ser livre de mercúrio. Deverá possuir pera e 
manguito para inflação isenta de látex com válvula metálica para deflação da pera 
operada manualmente. Deverá possuir intervalo de medição da pressão de 0-300mmhg. 
Deverá atender as normas da AAMI e Inmetro. Deverá possui anel de borracha anti-
impacto para proteção do manômetro com resistência a quedas de até 1m, sem perder a 
calibração. Manômetro gira 360º para melhor visualização em qualquer ângulo. Possuir 
braçadeira em nylon com fecho em velcro. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de 
calibração conforme o manual da ANVISA que deverá acompanhar a proposta para 
análise. Devera acompanhar: 1 estojo para transporte. Apresentar carta de autorização 
do fabricante ou importador autorizando o distribuidor a comercializar o equipamento 
ofertado, catálogo para análise do produto. 

Und 15 480,83 7.212,50 

71 

Esfigmomanômetro aneróide pediátrico com visor digital. Equipamento sem 
mecanismos e resistente á quedas e respingos, deverá ser livre de mercúrio. Deverá 
possuir pera e manguito para inflação isenta de látex com válvula metálica para deflação 
da pera operada manualmente. Deverá possuir intervalo de medição da pressão de 0-
300mmhg. Deverá atender as normas da AAMI e Inmetro. Deverá possui anel de 
borracha anti-impacto para proteção do manômetro com resistência a quedas de até 
1m, sem perder a calibração. Manômetro gira 360º para melhor visualização em 
qualquer ângulo. Possuir braçadeira em nylon com fecho em velcro. Garantia mínima de 
5 anos contra defeitos de calibração conforme o manual da ANVISA que deverá 
acompanhar a proposta para análise. Devera acompanhar: 1 estojo para transporte.(t) 
Apresentar carta de autorização do fabricante ou importador autorizando o distribuidor 
a comercializar o equipamento ofertado, registro junto ao MS, catálogo para análise do 
produto. 

Und 15 430,60 6.459,00 

72 
Esparadrapo impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo 
branco isento de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalérgico. Rolo com 
10cmx4,5m. Apresentar amostra. 

Und 500 8,35 4.175,00 

73 
Esparadrapo impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo 
branco isento de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalérgico. Rolo com 
5,0cmx4,5m. Apresentar amostra. 

Und 500 4,29 2.146,67 

74 Espátula de ayres descartável em plástico embalada individualmente em pacotes com 
100 unidades Pct 75 18,43 1.382,50 

75 Especulo vaginal descartável estéril e lubrificado nº 00 (para virgem) Und 100 2,34 234,00 
76 Especulo vaginal descartável estéril e lubrificado P Und 1.000 1,33 1.326,67 
77 Especulo vaginal descartável estéril e lubrificado M Und 1.000 1,15 1.146,67 
78 Especulo vaginal descartável estéril e lubrificado G Und 1.000 1,12 1.116,67 

79 Filme digital para rx dry dt2b 20x25cm, compatível com a impressora agfa, modelo 5302 
(cx com 100 unid) registro na anvisa Cx 100 283,47 28.346,67 

80 Filme digital para rx dry dt2b 25x30cm, compatível com a impressora agfa, modelo 5302 
(cx com 100 unid) Cx 100 431,40 43.140,00 
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81 Filme digital para rx dry dt2b 35x43cm, compatível com a impressora agfa, modelo 5302 
(cx com 100 unid) Cx 100 850,62 85.061,67 

82 Fio guia de intubação tamanho adulto, em aço inoxidável com marcas de 
posicionamento que correspondem às extremidades do cateter. Und 50 28,91 1.445,67 

83 Fio guia de intubação tamanho infantil, em aço inoxidável com marcas de 
posicionamento que correspondem às extremidades do cateter. Und 50 28,91 1.445,67 

84 Fio de sutura nylon 2-0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
cuticular cti 3/8 2,0cm com agulha, caixa com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

85 Fio de sutura nylon 3-0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
cuticular cti 3/8 2,0cm com agulha, caixa com 24 unidades Cx 150 35,98 5.397,50 

86 Fio de sutura nylon 4-0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
cuticular cti 3/8 2,0cm com agulha, caixa com 24 unidades Cx 150 35,98 5.397,50 

87 Fio de sutura nylon 5-0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
cuticular cti 3/8 2,0cm com agulha, caixa com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

88 Fio de sutura nylon 6-0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
cuticular cti 3/8 2,0cm com agulha, caixa com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

89 Fio de sutura nylon nº 0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II 45 cm – 
com agulha de 20mm, caixa com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

90 Fio de sutura nylon nº 0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II, 45 cm - 
com agulha de 30mm caixa, com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

91 Fio de sutura nylon nº 0 monofilamento preto, estéril, não absorvível, classe II, 45 cm - 
com agulha de 40mm, caixa com 24 unidades Cx 100 35,98 3.598,33 

92 Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, 
resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 50mmx4,5m. Und 1.000 2,63 2.633,33 

93 Fita adesiva de papel crepado para autoclave 19mmx30m. Und 500 4,04 2.020,00 

94 Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e 
resinas. Contém látex de origem natural. Medindo 19mmx50m. Apresentar amostra. 

Und 500 3,11 1.556,67 

95 Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e 
resinas. Contém látex de origem natural. Medindo 25mmx50m. Apresentar amostra. 

Und 250 10,08 2.520,00 

96 Fixador citológico para esfregão vaginal solução spray 100 ml Und 75 7,02 526,25 
97 Frasco nutrição enteral 500ml Frasco 3.500 1,15 4.025,00 

98 

Garrote tamanho adulto: flexível com fecho de pvc de alta resistência que permita ajuste 
fácil e confortável, utilizado em procedimentos médico hospitalares e/ou ambulatoriais 
que requeiram imobilização ou garroteamento de membros superiores e inferiores. Livre 
de látex. 

Und 16 16,83 269,33 

99 Gel condutor para sonar e eletrocardiograma frasco 100g Frasco 300 1,25 376,00 
100 Gel condutor para sonar e eletrocardiograma frasco 5l Galão 05 18,60 93,00 

101 
Gesso ortopédico 10cm confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento 
de amido e alvejante óptico; embalagem individual, segura que garante a proteção e 
integridade do produto quanto à ação de agentes externos, pacote com 20 unidades 

Pct 100 28,53 2.853,33 

102 
Gesso ortopédico 12cm confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento 
de amido e alvejante óptico; embalagem individual, segura que garante a proteção e 
integridade do produto quanto à ação de agentes externos, pacote com 20 unidades 

Pct 100 34,73 3.473,33 

103 
Gesso ortopédico 15cm confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento 
de amido e alvejante óptico; embalagem individual, segura que garante a proteção e 
integridade do produto quanto à ação de agentes externos, pacote com 20 unidades 

Pct 100 43,20 4.320,00 

104 
Gesso ortopédico 20cm confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão; isento 
de amido e alvejante óptico; embalagem individual, segura que garante a proteção e 
integridade do produto quanto à ação de agentes externos, pacote com 20 unidades 

Pct 100 72,67 7.266,67 

105 Hastes flexíveis com pontas de algodão caixa c/ 75 unidades. Cx 100 1,16 116,33 

106 

Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de no máximo 24 
horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 
100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophillus (atcc 
7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos 
de esterilização a vapor saturado. A tira contendo esporos deve estar armazenada em 
uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo 
nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. Caixa com 10 unidades. 

Cx 100 50,33 5.033,33 

107 Lamina de bisturi 10 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
108 Lamina de bisturi 11 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
109 Lamina de bisturi 12 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
110 Lamina de bisturi 15 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
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111 Lamina de bisturi 15c aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
112 Lamina de bisturi 21 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
113 Lamina de bisturi 22 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
114 Lamina de bisturi 23 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
115 Lamina de bisturi 24 aço carbono. (cx com 100) Cx 25 22,07 551,67 
116 Lamina para microscopia ponta fosca; Tamanho 25,4x76,2mm. Caixa com 50 unidades. Cx 50 3,61 180,50 
117 Lâmpada para otoscópio. Apresentar AFE do importador expedida pela ANVISA. Und 25 61,30 1.532,50 

118 

Lanceta automática descartável conforme nr32, agulha em aço inox para obtenção de 
sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro 
de 29g/1,5mm, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com 
dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de 
penetração de 1,5mm ou que permita ajuste. Embalada em caixa com 200 unidades. 
Embalagem contendo dados de identificação do produto, numero de lote, tipo de 
esterilização, data de fabricação/validade e registro no ms/anvisa. Apresentar amostra, 
ficha técnica, catálogo e carta do fabricante, específica para este certame, garantindo 
que o produto fornecido atende integralmente as especifações tecnico-editalicias e 
amostra. 

Und 85.000 0,38 32.583,33 

119 

Lanterna profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída 
em material bronze ou aço inoxidável. Luz branca para melhor visualização da verdadeira 
cor do tecido. Acionamento para ligar e desligar sem a necessidade de manter o dedo 
pressionado. Lâmpada de led com vida útil aproximada de 10.000 horas. Apresentar 
juntamente com a proposta carta de autorização do fabricante ou importador 
autorizando a distribuidora a comercializar o produto ofertado, catálogo para análise 
do produto, registro junto ao ministério da saúde ANVISA. 

Und 10 76,10 761,00 

120 Látex de silicone 204 para garrote com 15 metros Rolo 14 188,13 2.633,87 

121 Latex de silicone transparente para oxigênio não estéril medindo 6x10mm, rolo com 15 
metros Rolo 05 180,50 902,50 

122 
Lençol descartável, confeccionado em 100% polipropileno, com elástico, medindo 2,00 
metros de comprimento por 90 centímetros de largura cor: branco gramatura: 30g - 
pacote com 10 unidades 

Pct 500 14,57 7.283,33 

123 
Loção oleosa para curativo: acido caprilico, acido caprico, acido laurico, lecetina de soja, 
vitamina a, vitamina e, acido caproico, óleo de girassol com 100ml, contendo os acidos 
graxos essenciais, tipo dersani ou similar. Apresentar bula. 

Frasco 500 4,54 2.271,67 

124 Lugol 1000ml Litro 250 85,10 21.275,00 

125 

Luva cirúrgica estéril nº 6,0 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 600 0,95 572,00 

126 

Luva cirúrgica estéril nº 6,5 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 500 0,95 476,67 

127 

Luva cirúrgica estéril nº 7,0 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 500 0,95 476,67 

128 

Luva cirúrgica estéril nº 7,5 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 500 0,95 476,67 
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129 

Luva cirúrgica estéril nº 8,0 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 500 0,95 476,67 

130 

Luva cirúrgica estéril nº 8,5 luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó 
bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e 
antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico 

Par 500 0,95 476,67 

131 

Luva de procedimento “M”, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, 
ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor 
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 

Cx 750 12,49 9.370,00 

132 

Luva de procedimento “G”, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, 
ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor 
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 

Cx 750 12,49 9.370,00 

133 

Luva de procedimento “P”, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, 
ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor 
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 

Cx 750 12,49 9.370,00 

134 

Luva de procedimento “PP”, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, 
ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor 
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 

Cx 500 12,49 6.246,67 

135 Luva ginecológica estéril EVA. Apresentar amostra. Pacote com 100 unidades. Pct 50 13,57 678,33 
136 Malha tubular 08x25mts Und 100 15,20 1.520,00 
137 Malha tubular 12x25mts Und 100 17,30 1.729,67 
138 Manta térmica aluminizada, indicada para o resgate de pacientes, medindo 2,10x1,40mt Und 500 5,88 2.941,67 
139 Mascara de oxigênio de alta concentração em pvc, resistente e não tóxico tam. Adulto Und 50 12,73 636,33 

140 Mascara de oxigênio de alta concentração em pvc, resistente e não tóxico tam. 
Pediátrico Und 50 12,73 636,33 

141 
Mascara de oxigênio face tenda 2 em 1 (oxigênio e aerosol), com conector, não estéril, 
com formato que se encaixa ao contorno do queixo trazendo mais conforto ao paciente. 
Destinada a oxigenoterapia com alta umidade. Adulto. 

Und 50 12,07 603,33 

142 
Mascara de oxigênio face tenda 2 em 1 (oxigênio e aerosol), com conector, não estéril, 
com formato que se encaixa ao contorno do queixo trazendo mais conforto ao paciente. 
Destinada a oxigenoterapia com alta umidade. Pediátrico. 

Und 50 12,81 640,33 

143 Mascara de oxigênio tipo venturi adulto Und 50 14,10 705,00 
144 Mascara de oxigênio tipo venturi pediátrico Und 50 14,10 705,00 

145 Mascara descartável tripla com elástico com eficiência de filtragem bacteriana de 99,9%. 
Caixa com 50 unidades. Apresentar amostra. Cx 250 15,46 3.865,83 

146 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 1,0. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
147 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 1,5. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
148 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 2,0. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
149 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 2,5. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
150 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 3,0. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
151 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 4,0. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 
152 Mascara laríngea em silicone reutilizável nº 5,0. Apresentar catálogo. Und 10 401,20 4.012,00 

153 
Micronebulizador com máscara adulto/infantil conjunto completo com micro 
nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio; para inalação 
individual; desmontável; atóxico; 

Und 50 5,43 271,67 

154 Incubadora para incubação de indicadores biológicos autocontidos utilizados na 
monitoração dos ciclos de esterilização. Capacidade para 06 indicadores. Bivolt - Und 5 282,97 1.414,83 
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automatico. Com luz de led para identificação quando o aparelho está ligado e para 
controle de temperatura. Temperatura de incubação de 57°C ± 2 C̊. 

155 

Otoscópio de fibra óptica / transmissão da luz por fibra óptica, deverá possuir lâmpada 
xenon halôgena 2,5v de alta performance e excelente iluminação. Conter lente giratória 
com aumento de 3 vezes e cabeça altamente resistente à impactos com conexão para 
otoscopia pneumática. Possuir cabo com reostato para controle da intensidade da 
iluminação. Cabo em metal recartilhado para 2 pilhas alcalinas tipo c. Deverá acompanha 
5 espéculos reutilizáveis (2.5/3.5/4.5/5.5/9.0mm) e 14 descartáveis (2.5/4.0mm), 1 
estojo com compartimento para espéculos. Apresentar carta de autorização do 
fabricante ou importador autorizando o distribuidor a comercializar o equipamento 
ofertado, catálogo para análise do produto. 

Und 25 801,23 20.030,83 

156 

Oxímetro de pulso com visor de LCD colorido com alta resolução com tela rotacional, 
permitindo visualizações na horizontal e vertical, indicando a saturação de oxigênio, a 
freqüência cardíaca e força de pulso, possuir onda plestimográfica e tabela de 
tendências. Possuir alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Possuir 
memória interna dos eventos e conexão USB para computador. A freqüência cardíaca 
deve estar na faixa de 30 – 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio na 
faixa de medição de 70 a 100%. Possuir Software que permite armazenar, visualizar e 
compartilhar eventos. Possuir alimentação bivolt automático e através de baterias 
recarregáveis com carregador integrado ao equipamento. Aplicável para pacientes 
adultos, pediátricos e neonatais. O monitor deve ser portátil, com peso aproximado de 
260g. Alimentação através de pilhas recarregáveis para maior duração. Possuir inclusão 
de dados do paciente. Tempo mínimo de funcionamento contínuo 20 horas. Alarmes de 
áudio e tom de pulso audível©. Alarmes configuráveis dos valores limites da saturação 
de oxigênio e da freqüência cardíaca. Memória interna para armazenamento dos dados 
e comunicação com PC através da porta USB. O equipamento deverá acompanhar os 
seguintes acessórios: Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas 
e proteção do equipamento, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de 
oximetria reutilizável pediátrico e manual de instruções em português. Apresentar Carta 
de Autorização autorizando a Distribuidora a comercializar os equipamentos 
ofertados. 

Und 05 3.016,
67 15.083,33 

157 Papagaio hospitalar para coletar urina em pacientes acamados dimensões 26x13cm; 
capacidade 1l; em aço inoxidável; Und 15 84,53 1.268,00 

158 Papel crepado 30x30. Caixa com 500 unidades. Apresentar certificado testes de filtração 
bacteriana e viral. Cx 25 60,67 1.516,67 

159 Papel crepado 40x40. Caixa com 500 unidades. Apresentar certificado testes de filtração 
bacteriana e viral. Cx 25 105,47 2.636,67 

160 Papel crepado 50x50.  Caixa com 500 unidades. Apresentar certificado testes de 
filtração bacteriana e viral. Cx 25 160,73 4.018,33 

161 Papel grau cirúrgico 20cm em rolos de 50m. Apresentar certificado testes de filtração 
bacteriana e viral. Rolo 40 48,30 1.932,00 

162 Papel grau cirúrgico 30cm em rolos de 50m. Apresentar certificado testes de filtração 
bacteriana e viral. Rolo 15 82,65 1.239,75 

163 Papel para ecg 48mmx30m. Rolo 50 4,05 202,33 

164 Jogo pás externas para desfibrilador DEA, externo automático adulto compatível com: 
Desfibrilador Externo DEA Automático Samaritan PAD 300P Heartshine. Jogo 01 1.608,

67 1.608,67 

165 Jogo pás externas para desfibrilador DEA, externo automático pediátrico compatível 
com: Desfibrilador Externo DEA Automático Samaritan PAD 300P Heartshine. Jogo 01 2.212,

33 
2.212,33 

166 

Polifix - Equipo duas vias. Conexão duas vias p/ infusão parenteral, estéril, descartável, 
transparente, pinça corta fluxo nas 2 (duas) vias de vedação precisa, conectores macho e 
fêmea com tampa protetora. Conector luer rotativo slip e lock na mesma peça, com 
acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. Comprimento de 
18cm. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser 
atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil 
manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com 
selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. 
Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. 
Apresentar amostra 

Und 1.000 2,11 2.106,67 

167 Povidini degermante 1000ml Litro 50 25,90 1.295,00 
168 Povidini topico 1000ml Litro 50 19,82 990,83 

169 
Reanimador Manual adulto de Silicone - Características mínimas: Reanimador manual 
adulto, em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com 
válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. 

Und 05 222,73 1.113,67 
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Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 
2700 ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com 
formato anatômico e excelente vedação. Apresentar Carta de Autorização do 
Fabricante ou Importador autorizando a Distribuidora a comercializar o produto; 
Apresentar Catálogo para Análise do Produto; 

170 

Reanimador Manual pediátrico de Silicone - Características mínimas: Reanimador 
manual pediátrico, em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone 
autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com 
membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. 
Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial pediátrica de silicone 
translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. Apresentar 
Carta de Autorização do Fabricante ou Importador autorizando a Distribuidora a 
comercializar o produto; Apresentar Catálogo para Análise do Produto; 

Und 05 222,73 1.113,67 

171 

Scalp nº 19 scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel trifacetado, asa flexível 
e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente, conector 
rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado 
em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com 
nbr. 

Und 150 0,23 35,00 

172 

Scalp nº 21 scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel trifacetado, asa flexível 
e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente, conector 
rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado 
em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com 
nbr. 

Und 2.500 0,23 583,33 

173 

Scalp nº 23 scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel trifacetado, asa flexível 
e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente, conector 
rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado 
em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com 
nbr. 

Und 2.500 0,23 583,33 

174 

Scalp nº 25 scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel trifacetado, asa flexível 
e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente, conector 
rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado 
em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com 
nbr. 

Und 900 0,23 210,00 

175 

Scalp nº 27 scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel trifacetado, asa flexível 
e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente, conector 
rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado 
em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com 
nbr. 

Und 500 0,23 116,67 

176 

Seringa descartável 3ml com agulha 25x7 com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do 
mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. Embalagem 
individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plástico, abertura em pétala, com dados 
de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente. 

Und 3.000 0,28 830,00 

177 

Seringa descartável 5ml com agulha 25x7 com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do 
mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. Embalagem 
individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plástico, abertura em pétala, com dados 
de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente. 

Und 3.000 0,31 940,00 

178 

Seringa descartável 1ml sem agulha com graduação milimetrada, com borracha na ponta 
do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do 
mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. Embalagem 
individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plástico, abertura em pétala, com dados 
de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente 

Und 2.500 0,18 441,67 

179 

Seringa descartável 3ml descartável sem agulha com graduação milimetrada, com 
borracha na ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto 
de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. 
Embalagem individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de 
resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plastico, abertura em pétala, 
com dados de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente 

Und 2.500 0,12 308,33 

180 Seringa descartável 5ml descartável sem agulha com graduação milimetrada, com 
borracha na ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto Und 2.500 0,14 358,33 
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de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. 
Embalagem individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de 
resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plastico, abertura em pétala, 
com dados de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente 

181 

Seringa descartável 10ml sem agulha com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do 
mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. Embalagem 
individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plástico, abertura em pétala, com dados 
de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente 

Und 5.000 0,24 1.216,67 

182 

Seringa descartável 20ml sem agulha com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do 
mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados. Embalagem 
individual, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico outro em filme plástico, abertura em pétala, com dados 
de procedência, data de esterilização, com registro em órgão competente 

Und 4.000 0,40 1.586,67 

183 
Seringa descartável de insulina de 100 unidades, com agulha 8x0,3mm, embalada com 
capa  protetora, escala graduada de uma em uma unidade insulínica, volume residual de 
0,01ml. Estéril, atóxica e apirogência. Apresentar amostra. 

Und 15.000 0,37 5.550,00 

184 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 06 embalada em papel 
grau cirúrgico. Und 1.000 0,59 590,00 

185 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 08 embalada em papel 
grau cirúrgico. Und 1.000 0,49 490,00 

186 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 10 embalada em papel 
grau cirúrgico. 

Und 1.900 0,50 950,00 

187 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 12 embalada em papel 
grau cirúrgico. Und 1.900 0,51 969,00 

188 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 14 embalada em papel 
grau cirúrgico. Und 1.500 0,52 780,00 

189 Sonda uretral de alivio estéril, atóxica flexível, transparente, nº 16 embalada em papel 
grau cirúrgico. Und 1.500 0,53 795,00 

190 Sonda alimentação enteral em poliuretano com guia infantil nº06 Und 500 10,07 5.033,33 
191 Sonda alimentação enteral em poliuretano com guia adulto nº12 Und 500 10,07 5.033,33 
192 Sonda de aspiração traqueal nº 04, embalada em papel grau cirúrgico. Und 100 0,45 45,33 
193 Sonda de aspiração traqueal nº 06, embalada em papel grau cirúrgico. Und 100 0,49 48,67 
194 Sonda de aspiração traqueal nº 08, embalada em papel grau cirúrgico. Und 100 0,51 51,33 
195 Sonda de aspiração traqueal nº 10, embalada em papel grau cirúrgico. Und 200 0,52 104,67 
196 Sonda de aspiração traqueal nº 12, embalada em papel grau cirúrgico. Und 100 0,55 55,33 
197 Sonda de aspiração traqueal nº 14, embalada em papel grau cirúrgico. Und 200 0,60 120,67 
198 Sonda de aspiração traqueal nº 16, embalada em papel grau cirúrgico. Und 100 0,61 61,33 
199 Sonda de foley duas vias nº 12 Und 100 3,11 311,00 
200 Sonda de foley duas vias nº 14 Und 150 3,11 466,50 
201 Sonda de foley duas vias nº 16 Und 150 3,11 466,50 
202 Sonda de foley duas vias nº 18 Und 150 3,11 466,50 
203 Sonda de foley duas vias nº 20 Und 150 3,11 466,50 
204 Sonda nasogastrico longa nº 06 Und 50 0,62 30,83 
205 Sonda nasogastrico longa nº 08 Und 50 0,68 34,17 
206 Sonda nasogastrico longa nº 10 Und 200 0,74 148,00 
207 Sonda nasogastrico longa nº 12 Und 50 0,78 39,00 
208 Sonda nasogastrico longa nº 14 Und 50 0,91 45,67 
209 Sonda nasogastrico longa nº 16 Und 50 1,06 52,83 
210 Sonda nasogastrico longa nº 18 Und 50 1,30 64,83 
211 Sonda nasogastrico longa nº 20 Und 50 1,45 72,33 

212 
Soro fisiológico 0,9% 100/125ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: 
cloreto de sódio 0,9g veículo qsp-100/125ml, embalagem de sistema fechado c/ data de 
fabricação, lote e validade impressa. Frasco de polietileno de 100/125ml 

Frasco 6.000 2,29 13.760,00 

213 
Soro fisiológico 0,9% 250ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: 
cloreto de sódio 0,9g veículo qsp-250ml, embalagem de sistema fechado c/ data de 
fabricação, lote e validade impressa. Frasco de polietileno de 250ml 

Frasco 7.500 2,77 20.800,00 
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214 
Soro fisiológico 0,9% 500ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: 
cloreto de sódio 0,9g veículo qsp-500ml, embalagem de sistema fechado c/ data de 
fabricação, lote e validade impressa. Frasco de polietileno de 500ml 

Frasco 6.000 3,72 22.340,00 

215 
Soro fisiológico 0,9% 1000ml – solução isotônica, estéril e apirogênica; composição: 
cloreto de sódio 0,9g veículo qsp-1000ml, embalagem de sistema fechado c/ data de 
fabricação, lote e validade impressa. Frasco de polietileno de 1000ml 

Frasco 250 6,04 1.510,00 

216 Soro fisiológico 0,9% sistema aberto 100ml Frasco 1.000 2,12 2.123,33 
217 Soro fisiológico 0,9% sistema aberto 250ml Frasco 2.000 3,40 6.793,33 
218 Soro fisiológico 0,9% sistema aberto 500ml Frasco 250 4,43 1.106,67 
219 Soro glicofisiologico (cloreto de sódio à 0,9% + glicose 5%) sistema fechado 100ml Frasco 250 5,13 1.282,50 
220 Soro glicofisiologico (cloreto de sódio à 0,9% + glicose 5%) sistema fechado 250ml Frasco 250 2,93 731,67 
221 Soro glicofisiologico (cloreto de sódio à 0,9% + glicose 5%) sistema fechado 500ml Frasco 250 3,94 985,00 
222 Soro glicosado 5% sistema fechado 100ml Frasco 250 2,44 610,00 
223 Soro glicosado 5% sistema fechado 250ml Frasco 250 2,89 721,67 
224 Soro glicosado 5% sistema fechado 500ml Frasco 250 3,88 969,17 
225 Soro ringer com lactato frasco c/ 500ml Und 250 4,27 1.068,33 

226 Suporte de parede para coletor perfurocortante, fabricado em metal, com pintura epóxi, 
para coletor de 13 litros, acompanha parafusos e buchas para fixação em parede. Und 20 20,80 416,00 

227 Tala de papelão para resgate e imobilização de membros tamanho "G", 70x20cm. Pacote 
com 10 unidades. Pct 50 18,13 906,67 

228 Tala de papelão para resgate e imobilização de membros tamanho "M", 50x20cm. 
Pacote com 10 unidades. Pct 50 14,56 728,17 

229 Tala de papelão para resgate e imobilização de membros tamanho "P", 20x30cm. Pacote 
com 10 unidades Pct 50 8,48 423,83 

230 Tentacanula 15 cm Und 25 10,23 255,83 

231 Termômetro clínico digital conforme nr32, em embalagem individual. Apresentar 
amostra. Und 50 16,73 836,67 

232 
Teste rápido troponina, para determinação qualitativa de troponina cardíaca humana, 
por metodo de imunocromatografia em amostras de sangue total, soro ou plasma 
humanos. Em kits com 20 determinações. 

Kit 100 142,50 14.250,00 

233 

Tira teste/fita reagente, para dosagem de glicemia de sangue capilar fresco, por 
metodologia de aspiração capilar. Faixa de leitura entre 10 a 600 MG/DL, deve permitir 
verificação da glicemia em crianças e adultos em sangue venoso ou arterial para uso em 
glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de exame em até 10 segundos, 
volume máximo de amostra de sangue de 1 microlitro. Capacidade de transferência dos 
dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos.  Caixa com 50 unidades. 
Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor / glicosímetro por paciente / 
ano, independentemente da aquisição de qualquer quantidade de fitas, observando a 
quantidade máxima de 85 monitores. 

Und 85.000 0,94 79.616,67 

234 Touca sanfonada branca descartável com elástico, pct com 100 unidades Pct 50 5,90 294,83 

235 
Tubo endotraqueal com balão 5,0 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

236 
Tubo endotraqueal com balão 5,5 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

237 
Tubo endotraqueal com balão 6,0 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

238 
Tubo endotraqueal com balão 6,5 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

239 
Tubo endotraqueal com balão 7,0 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

240 
Tubo endotraqueal com balão 7,5 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

241 
Tubo endotraqueal com balão 8,0 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 
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242 
Tubo endotraqueal com balão 8,5 (tubo de material plástico utilizado para entubação 
endotraquial, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico) 

Und 50 3,92 195,83 

243 Tubo de látex 200 para garrote MT 15 2,03 30,50 
244 Vaselina liquida 1000ml Frasco 25 10,42 260,42 

Preço total 
 

            
- Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preço o Certificado de Registro do(s) 
Produto(s) ou Certificado de isenção correspondente, emitido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, indicando no registro apresentado o item que corresponder ao produto ofertado.  
- Os licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra dos itens cotados (conforme descrito no item), 
para realização de testes, devidamente identificadas com o nome do licitante e o número do item, bem 
como documento relacionando os itens. 
As amostras devem ser entregues no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, 
juntamente com os envelopes contendo as propostas de preços e habilitação, que serão analisadas pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que emitirá laudo com o resultado da análise. 
Após o resultado da análise se dará início a etapa de lances. 
 
2. DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA: 
 
2.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte até os locais de 
destino, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste Edital; 
2.2. Os produtos licitados deverão ser fornecidos de forma parcelada, na Secretaria de Administração, 
sendo as entregas no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).  
 
3. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos mediante a 
apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal Eletrônica com o 
devido aceite; 
3.2. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa 
ganhadora, quando esta houver cumprido com o serviço prestado conforme cláusulas contratuais. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
4.1. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação; 
4.2 Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até os locais designados para 
a entrega; 
4.3 Entregar os produtos dentro dos prazos estabelecidos no Edital; 
4.4 Efetuar a troca dos produtos considerados em desacordo com as especificações do Anexo I, no prazo 
máximo de até 03 (três) dias úteis. 
4.5 Emitir nota fiscal eletrônica. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório; 
5.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do 
Edital. 
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ANEXO II 
MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº. __________ e CPF sob nº. ___________, a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Porto Belo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
________________, bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame.  
 
 
 
 

_________________, em ____ de ________de 2018. 
 

 
 
 

___________________________________ 
Carimbo, Nome e Assinatura do Credenciante 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 
 

Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua _______________, nº _____, bairro __________, cidade 
_______________, estado ____________, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os 
requisitos de habilitação constantes do edital de Pregão Presencial – Registro de Preço nº 002/2018 - 
FMS, do Município de Porto Belo (conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002). 
 
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 

 
 
 
 
 

 
 A empresa _________________, inscrita no CNPJ nº _____________, situada no endereço 
____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das 
seguintes situações: Para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº 002/2018 - FMS, 
declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está 
suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 
2º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE (com firma reconhecida) 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Declaramos para fins de participação na ......................................(preencher com o tipo de 
licitação) nº ...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa ................................, CNPJ nº 
........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem 
em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou 
menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 (quatorze) anos.  
 A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do 
contrato acarretará em rescisão deste.  
 
 
 
 
 
 

..............................., ....... de ............................  de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 
 MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
_______________,___ de __________________ de 2018. 

 
EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
TELEFÔNE E FAX: 
CNPJ: 
E-MAIL: 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 
 
1. – DO OBJETO – REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de materiais médicos, hospitalares e de 
enfermagem, para suprir necessidades da Secretaria de Saúde do município de Porto Belo, conforme 
especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 
 

Item Especificação/Descrição Quantidade UND Marca  Valor 
Unitário Valor Total 

1       
     TOTAL R$ 

 
 
Valor total por extenso: …............................................... 
Prazo para Pagamento: .................................................... (em conformidade com o item 4.2 do edital) 
Prazo de Entrega: …......................................................... (em conformidade com o item 4.3 do edital). 
 
Os preços cotados são fixos e irreajustáveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre 
a contratação. 
 
Banco: ................... 
Agência: ................ 
Conta-Corrente: ................................. 
 
 
 

________________________________ 
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 

 
 Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 
 Este documento deverá estar fora dos envelopes, juntamente com o CREDENCIAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades da lei, que 
se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 
4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos 
artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 
8.666/93. 

 
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2018 - FMS 

 
Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 - FMS 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 
Aos .... (......................) dias do mês de ......................de 2018 (..................), no Paço Municipal, a Secretaria 
de Administração por seus representantes nomeados, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 
de junho de 1993, e alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 – FMS. Ata de julgamento de preços, 
homologada pela Sr. Emerson Luciano Stein, Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos 
preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame acima numerado.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de materiais médicos, hospitalares e de enfermagem, para suprir 
necessidades da Secretaria de Saúde do município de Porto Belo, conforme especificações e 
quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
    
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, nos 
termos da legislação vigente. 
2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o órgão contemplado nesta Ata não 
estará obrigado a adquirir os produtos referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório 
e a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1. A presente ata de registro de preços poderá ser usada por todos outros órgãos não previstos na 
presente licitação, desde que autorizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o informado, de 
acordo com a respectiva classificação conforme abaixo especificado: 
 
EMPRESA REGISTRADA: 
REPRESENTADO PELO SR.: 
CNPJ Nº: 
ENDEREÇO: 
CEP: 
TELEFONE/FAX: 
EMAIL: 
 

Item Descrição Resumida Unid Quantidade 
registrada 

Valor unitário 
registrado 
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01  UNID   
02  UNID   

 
3. Em cada fornecimento de material decorrentes desta Ata serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 – FMS que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte até os locais de 
destino, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste Edital; 
2. Os produtos licitados deverão ser fornecidos de forma parcelada, na Secretaria de Administração, 
sendo as entregas no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).  
3. A Proponente adjudicada deverá fornecer os produtos conforme estabelecido na Autorização de 
Fornecimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos mediante a apresentação 
da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal Eletrônica com o devido 
aceite; 
2. A Prefeitura de Porto Belo reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa 
ganhadora, quando esta houver cumprido com o objeto deste edital conforme cláusulas contratuais. 
3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do 
Município. 
4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
1. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento dos materiais juntamente 
com a Nota Fiscal com aceite no verso, no que couber, por cada órgão usuário desta Ata. 
2. As entregas se darão conforme as necessidades das entidades contempladas no Edital.  

2.1. A contratada ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital que 
precedeu a presente Ata, os produtos apresentados serão devolvidos ao fornecedor, para substituição, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, independentemente das penalidades cabíveis. 
4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Autorização de 
Fornecimento, correspondente a cada dotação orçamentária.  
5. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá colocar na 
cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que o recebeu, além da identificação de 
quem a recebeu. 
6. A cópia da Autorização de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS 
 
Cumprir todas as disposições constantes do Pregão – Registro de Preço nº 002/2018 – FMS e seus 
Anexos; 
2. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até os locais designados para a 
entrega; 
3. Entregar os produtos dentro dos prazos estabelecidos no Edital; 
4. Efetuar a troca dos produtos considerados em desacordo com as especificações do Anexo I, no prazo 
máximo de até 03 (três) dias úteis 
5. Emitir nota fiscal eletrônica. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
1. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório; 
2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do 
Edital. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação pelas empresas com propostas classificadas 
na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação as penalidades 
enunciadas na Lei municipal nº 1054/2008, Decreto Municipal nº. 1243/2009, na Lei nº. 10.520/02 e, 
subsidiariamente na Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações, a critério da Administração. 
2. A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em retirar a Autorização de Fornecimento no prazo de 
01 (um) dia útil, contado a partir da convocação, implicará na aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor da mesma. 
3. Pela inexecução total ou parcial de cada pedido representado pela Autorização de Fornecimento, a 
Administração poderá aplicar, à detentora da ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente estabelecidas: 
4. Multa: 

4.1. De 01% (um por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, para cada dia de atraso na 
entrega dos materiais; 
4.2. De 05% (cinco por cento) do valor remanescente da Autorização de Fornecimento, em qualquer 
hipótese de inexecução parcial, ou de qualquer outra irregularidade. 
4.3. De 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, em caso de rescisão 
contratual por inadimplência da detentora da ata. 

5. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora 
da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente. 
6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas 
ou penais, prevista na Lei nº. 10.520/02 e, subsidiariamente na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 1 da Cláusula Segunda da presente Ata, e, em 
atendimento ao §1º, artigo 28, da Lei Federal nº. 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado 
qualquer reajustamento de preços antes do prazo de um ano da apresentação da proposta, nos termos 
do §1 1º do artigo 3º da Lei nº 10.192/01, que regulamenta o plano real. 
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2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
3. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços ficar comprovado que os 
preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, 
a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. 
Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado. Este procedimento será 
adotado após o cumprimento do disposto no item 14.2 do Edital Pregão Presencial nº 00x/2018 – FMS. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo requisitante consoante o disposto no 
artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

1.1. Pela Administração, quando: 
1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
1.1.2. A detentora não retirar a Autorização do Fornecimento dos produtos no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
1.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  

1.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 1.1 será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 
que deram origem ao registro de preços. 
1.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia 
da publicação.  
1.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. 

1.4.1. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 10 (dez) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS 
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
1. A emissão das Autorizações de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão 
igualmente autorizados pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos itens. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Integram esta Ata, o Edital nº. 002/2018 – FMS e seus anexos, a proposta das empresas classificadas no 
referido certame. 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC –88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

2. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Belo/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002 e 
alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações e demais normas aplicáveis. 
 

 
Porto Belo/SC, __ de _________de 2018.  

 
 
 

________________________ 
Emerson Luciano Stein 

Prefeito 
 


