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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019-PP/SEMSA 

PROCESSO Nº. 019/2019-PP/SEMSA 

EDITAL PREFERENCIAL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 48 LC 

123/2006) exceto para o LOTE 01,03,05,07,09 abertos a participação geral. Em caso de NÂO acudirem 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ao certame para os lotes exclusivos a elas 

destinados, as empresas de médio e grande porte poderão concorrer. 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, criada pelo Decreto Municipal de nº. 

016/2018/GAB de 20/03/2018, e o Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, doravante 

denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pela portaria n° 025/2017/GAB de 03/01/2017, torna 

público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir 

e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Pregão Presencial n°. 

019/2019-PP/SEMSA cujo objeto e a CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DE MATERIAL HOSPTALAR, para atender  às necessidades das Secretaria Municipal de Saúde  do tipo 

menor preço por lote tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei n°. 10.520, de 17/07/2002, 

Decreto n°. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 

6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando - se, 

subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações dadas pelas leis L/C 147/2014 e Lei 

Municipal 366/2018, e demais exigências deste Edital.  

1          DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Edital Aquisição de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPTALAR, a fim de suprir as necessidades  Secretaria Municipal de 
Saúde. Os produtos serão entregues no local indicado no Anexo II - Termo de Referência. 

2 DO PRAZO 

2.1. O prazo de entrega dos produtos que são objeto desta licitação será de até 01 (um) ano, contados a 

partir da data da assinatura do contrato. 

2.2. Podendo ser prorrogado por igual período desde que mantidas as condições de habilitação e preços 

salvos os reajustes para equilíbrio do contrato e se dará por interesses da administração municipal. 

  

3 DO VALOR 

3.1. O valor máximo estimado para a aquisição dos Produtos, objeto deste certame, esta fixado em: R$ 
859.100,00 (Oitocentos e Cinquenta e Nove  Mil  e  cem  Reais ) Deverá estar dentro da disponibilidade 

orçamentária anual do município. 

 

4 DO LOCAL PARA EXAME/OBTENÇÃO/ ESCLARECIMENTOS ACERCA DO EDITAL 

4.1 A documentação referente ao edital, suas condições e seus anexos estão disponíveis na Sala da 

Comissão de Licitação do Município de Rurópolis- PA, localizada na Sede Administrativa do Município – 

PMR- PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, para aquisição gratuita. 

4.2 O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta feira das 08:00 às 14:00 hs, resguardados os 

feriados. 

4.3 O e-mail para obtenção de esclarecimentos é: licitacao-pmr@hotmail.com 

4.4 O endereço da Prefeitura Municipal: rua 10 (dez) de Maio, nº 263, Centro, Rurópolis-PA. 

o edital poderá ser baixado nos seguintes endereços eletrônicos: 

4.5  www.ruropolis.pa.gov.br 

4.6 www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) 

 
5 DA ABERTURA DIA HORA E LOCAL 

5.1. A abertura do certame ocorrerá no dia 03/04/2019 Horário 09h00min, para credenciamento e 

entrega dos envelopes, na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Dez de Maio, nº. 263, 

http://www.ruropolis.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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Centro, Rurópolis/PA. 

5.1.2 Em se fazendo necessário será realizada nova sessão três dias após a primeira, às 09h00min horas 

no mesmo local. 

5.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, 

mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.                                                         

5.3. O recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação de 

habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente com a declaração 

do anexo IV que deverá ser apresentada junto com o credenciamento, da forma de que trata o edital. 

 

6 DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Sob pena de Inabilitação, o credenciamento se dará com a entrega: 

a) o Instrumento de Procuração Público ou particular (com firma Reconhecida), indicando um único 

representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, devendo para 

tanto, juntar fotocópia da cédula de identidade do mesmo, e exibir o original para conferência, ficando a 

licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto. 

b) Declaração conforme ANEXO IV do Edital, que deverá ser entregue fora do envelope; 

c) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com fotocópia da célula da identidade do 

mesmo. 

d) do envelope, fechado, contendo a proposta de preços; juntamente com a Declaração do ANEXO III - 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, a qual deverá ser apresentada fora do envelope. 

e) do envelope, fechado, contendo documentação de habilitação; 

f) Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação após a data e horário 

fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 CONDIÇÕES OBRIGATÓRIA - A participação nesta licitação esta restrita as empresas, com 

comprovada compatibilidade de sua atividade comercial ao objeto deste edital, caso não comprove a 

compatibilidade no ato do credenciamento será impedida de participar do certame.  

7.2  Participação nesta licitação para os lotes com cota de 25%,(quando houver ) se restringe as 

empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, com fulcro na L/C 

123/2006 com redação da L/C 147/2014 e Lei Municipal 366/2018. 

7.3  As microempresas e empresas de pequeno porte gozarão dos benefícios previstos no § 3
o
  do Artigo 

48 da L/C 123/2006 com redação dada pela L/C 147/2014 poderão, justificadamente, estabelecer a 

prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.  

7.4 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e sejam do ramo pertinente ao objeto 

licitado. 

7.5  A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 

Edital. 

7.6 Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, 

será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 

oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada. 
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7.7 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

uma Licitante. 

7.8 Não serão aceitos CRC’s que não sejam emitidos pela Comissão Permanente de Licitação da 

prefeitura municipal de Rurópolis. 

 

8. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO. 

 

8.1. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

8.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 

Municipal direta ou indireta, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 

licitar com a Administração Pública Municipal; 

8.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a 

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

9.1. Sob pena de inabilitação e/ou desclassificação, as licitantes concorrentes deverão apresentar a 

documentação e propostas em envelopes fechados e distintos, endereçados a comissão permanente de 

licitação-CPL no local, dia e hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados 

e rubricados no fecho, assim denominados: 

 

a) Envelope n°. l: Proposta de Preços; e. 

b) Envelope n°. 2: Documentos de Habilitação.        

 

9.1.1. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ENDEREÇO COMPLETO (informações: fone, fax, e-mail, etc.) 

EDITAL DO PREGÃO N.º. 019/2019-PP/SEMSA. 

CNPJ N°. .......................................... 

 

ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ENDEREÇO COMPLETO (informações: fone, fax, e-mail, etc.) 

EDITAL DO PREGÃO N°. 019/2019-PP/SEMSA 

CNPJ N°. ........................................... 

 

 b) Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 

c) Sob pena de desclassificação, trará em sua proposta especificações dos produtos de forma clara, 

descrevendo detalhadamente as características técnicas de todos os produtos ofertados, incluindo 

especificação de marca, procedência, prazo de garantia no que couber e outros elementos que de forma 

inequívoca identifiquem os produtos, ressaltando-se que será desclassificado aquele que, seja qual for o 

motivo, venha a apresentar documentação incompleta ou não atenda a todas as exigências constantes 

neste Edital; 

d) Preço unitário e total, expresso em algarismo, em conformidade com o Termo de Referência - Anexo II, 

para o LOTE ofertado, em Real, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, 
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sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o Julgamento a ter mais de um 

resultado; 

e) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro. 

f) Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem 

a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, conforme Anexo III – Carta de 

Apresentação da Proposta; 

g) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou 

qualquer título, devendo os produtos ser entregues sem ônus adicionais; 

h) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 

i) Garantia de que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam 

de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 

j) Serão desclassificadas automaticamente, as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

10. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

10.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo Propostas de Preços e Documentos 

de Habilitação, será pública e dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), na data, horário e local e nos termos 

determinados neste Edital, obedecidos data e horário rigorosamente devendo os envelopes ser 

entregues lacrados da seguinte forma: 

10.2. O envelope n°. 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde comprove que o 

interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 

como praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

10.3. O envelope n°. 02 (Documento de Habilitação). 

10.4. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos interessados ou de seus 

representantes, dando ciências de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade 

com o Art. 4°, inciso VII da Lei n°. 10.520. 

10.5. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, 

conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO (envelope nº. 01) 

 

11.0 Ao pregoeiro caberá, na interposição de recursos, avaliar e julgar se o fato alegado é relevante, que 

traga prejuízo comprovado a habilitação, a proposta de preços ou a qualidade do serviço ofertado.  

11.1 Para julgamento das propostas dos licitantes habilitados, será adotado o critério de menor lance 

ofertado para o lote  para produtos com a mesma qualidade técnica. 

11.2. As propostas que estiverem 20% acima do valor previsto no orçamento serão desclassificadas. 

11.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o (a) Pregoeiro (a) e sua equipe de 

apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço dos lote, e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 

menor preço, conforme disposto no inciso VI do artigo n°. 11 do Decreto n°. 3.555/2000. 

11.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
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definidas no sublote acima, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do mesmo 

Decreto. 

11.5. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate especificamente em cada LOTE, 

para produtos com qualidade equivalente, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante 

a sessão do presente Pregão. 

11.5.1 em se tratando de EMPATE FICTO, o julgamento se dará em conformidade com o Art. 44 e 45 da lei 

123/06  

§ 1
o
  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 

§ 2
o
  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no 

§ 1
o
 deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço. 

11.6. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se 

com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação Os lances deverão ser formulados em 

valores distintos inferiores 1% da proposta de menor preço, da rodada de lances. 

11.7. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 

obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores, nem cujo resultado aferido 

seja dízima, caso em que o mesmo será arredondado para menor. 

11.8. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), 

implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço dos itens e o respectivo valor do preço máximo para a aquisição dos produtos. 

11.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de 

menor preço, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo 

motivadamente a respeito. 

11.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo (a) 

Pregoeiro (a) o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

11.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos 

requisitos de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até 

a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de 

habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

11.13. Nas situações previstas nos subitens acima, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o 

proponente para tentar obter preço melhor. 

11.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades estabelecidas neste Edital. 

11.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, deverá ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e licitantes presentes. 

11.16. Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos 

dos demais licitantes. 
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11.17. Será comunicado por meio eletrônico (E-mail) o resultado desta licitação com a classificação dos 

licitantes.                    

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n°. 02) 

12.1. Sob pena de inabilitação, os PROPONENTES deverão apresentar no Envelope n°. 02 –“Documentos 

de Habilitação", que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir: 

12.2. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

12.2.1. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de 

seus administradores; 

b) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 

nomeação da diretoria em exercício. 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. (CNPJ-MF); 

e) Comprovante de inscrição no Cadastro Estadual-SEFA. 

f) Registro comercial. 

12.2.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

a), Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS 

b) Certidão de regularidade de débito municipal emitida na Prefeitura de domicilio do licitante 

c). Prova de Regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de divida 

relativo a tributos Federais e Dívida Ativa da União. 

d) CNDT (Certidão Negativa de Debito Trabalhista) emitido a Internet http://www.tst.jus.br/certidao 

e). Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

f) certidão negativa tributaria e não tributária com a fazenda estadual 

 

12.2.3. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio fiscal da Filial, em 

caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas locais ou de empresas de outros 

Estados sem filial no local da licitação; 

b) Certidão Negativa de Protestos – (valida por no máximo 60 dias a contar da data de sua emissão). 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

11.2.4 Não serão aceitos CRC’s que não sejam emitidos pela Comissão Permanente de Licitação da 

prefeitura municipal de Rurópolis 

12.3. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA E AMBIENTAL: 

12.3.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei 

n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002. 

(Modelo Anexo VI - Declaração). 

12.3.2 Licença de funcionamento - expedida pelo órgão Licenciador e fiscalizador do Meio Ambiente – 

SEMA.(quando for obrigatória para o ramo de atividade do licitante) 

12.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

12.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
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por tabelião de notas ou por membro da equipe de apoio do Pregão ou, ainda, por publicação em órgão de 

imprensa oficial. 

12.6. As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão que anexar: 

12.6.1. Comprovação, por meios usuais no país de origem da Licitante, de sua regularidade jurídico/fiscal; 

12.6.2. Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a capacidade 

financeira necessária para executar o Contrato; 

12.6.3. A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos constitutivos da 

licitante a fim de confirmar a sua nacionalidade. 

12.7. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os 

documentos que não possuírem prazo de validade terão validade de 60dias a contar da data de emissão 

não contendo nenhuma das duas serão desconsiderados. 

12.8. A licitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatória, deverá apresentar 

cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo a isenção; 

12.9. Os documentos emitidos pela Internet somente terão validade se forem em Original ou Autenticados 

por Cartório competente. 

12.10. Caso não compareça ao ato de abertura o representante legal da empresa, somente o preposto, 

devidamente credenciado, poderá manifestar-se na licitação. 

12.11 Da habilitação tardia a documentação das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para fins de assinatura de contrato (Art. 42 LC 123/2006), em caso de restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, poderá ser concedido prazo de 5 dias Úteis para regularização(  Art. 43 

LC 123/2006). 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

13.2. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme estabelecido no § 1° do art. 12 do Decreto n°. 3.555/2000. 

13.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção 

de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar às contra-razões, em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso 

e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor; 

14.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

14.5. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação do objeto a licitante vencedora. 

 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. As licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7° da Lei n°. 

10.520, de 17 de julho de 2002 e art. 14 do Decreto n°. 3.555, de 08/08/2000, estão sujeitas às penalidades 

neles previstas. 
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15.2. As multas serão calculadas em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da fatura, por dia em que, 

sem justa causa, a licitante vencedora não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo 

com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras 

cominações legais. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes 

sanções, quando for o caso: 

I. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o município; 

II. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso 

da entrega dos produtos; 

III. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

16.2. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

16.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força 

maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de Licitação. 

16.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de Contrato, 

parte integrante deste Edital. 

 

17. DO CONTRATO 

 

17.0 após a abertura e julgamento das propostas, é condição obrigatória, antes da adjudicação a vistoria a 

ser realizada por servidor do quadro da administração publica municipal, para averiguar “in loco” se a 

empresa vencedora não se enquadra no denominado comumente (empresa fantasma), devendo 

confeccionar laudo de vistoria instruindo-o inclusive com imagens fotográficas, cujo laudo é de sua inteira 

responsabilidade. 

 

17.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital - Anexo I, terá a vigência conforme o 

prazo de entrega dos itens cotados pelo proponente, contados da data de sua assinatura podendo ser 

prorrogado se houver interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários. 

17.2. Realizar rigorosa conferência das características dos produtos entregues, através do setor competente 

desta Secretaria, para o que farão designação específica do representante (s), responsável (eis), na forma 

da lei 8.666/93. 

17.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação. 

17.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação. 

16.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 

apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do 

Decreto nº. 3.555/2000, alterado pelo Decreto nº. 3.693 de 20.12.2000 e § 2°, do Art. 64, da Lei nº. 

8.666/93. 

 

17.6. O presente Edital e seus Anexos, a proposta de preços do licitante vencedor farão parte integrante do 

Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
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17.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n°. 8.666/93, além da multa de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as 

obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 

(dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações legais. 

 

18. DO PAGAMENTO E DO ADITAMENTO (ARTIGO 40, INC. XIV DA LEI 8.666/93) 

 

18.1 O pagamento ocorrerá, proporcionalmente, em até 10 (dez) dias, contados a partir da prestação do 

serviço, que serão certificados, aceitos e recebidos, onde a nota fiscal será atestada pelo  FISCAL DO 

CONTRATAO. 

 

18.2 O valor homologado poderá ser acrescido ou diminuído, quando por razões técnicas se façam 
necessários o aumento nas quantidades licitadas ou quando o reajuste de preço se tornar necessário 
para manutenção do perfeito equilíbrio fiscal e financeiro, desde que solicitado por qualquer uma das 
partes, dentro da vigência contratual comprovados os fatores de desequilíbrio na contratação inicial. 
 
18.3 O contrato na sua totalidade poderá ser renovado por máximo de 60 meses com base 8.666/93. 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses;                      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1 As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes disponibilidades 

orçamentárias: 

Classificações Orçamentárias: 

 
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 
1010.10.301.0004.2 052 – Manutenção do Fundo Municipal de saúde. 
1010.10.301.0004.2 054  – Manutenção das UBS/Programas  da Família. 
1010.10.301.0004.2.055 – Manutenção do Programa dos Agentes comunitários ACS. 
1010.10.302.0004.1.027 – Aquisição de Mat. Perm e equipamentos hospitalares.  
1010.10.302.0004.2.058 – Manutenção do Hospital Municipal/ Programa a MAC. 
1010.10.302.0004.2.061 – Manutenção do Programa Farmácia Básica.  
1010.10.302.0004.2.063 - Manutenção da vigilância epidemiologia.  
1010.10.302.0004.2.060- Manutenção do programa de saúde bucal. 
33.90.30.00 – material de consumo 
44.90.52.00 – equipamento e material permanente  
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução 

do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé 

estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 

 

20.2. Os produtos deverão ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art57ii.
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penalidades contratuais. 

 

20.3. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 

20.4. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de: 

 

20.4.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-

se, por escrito, às Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data inicialmente marcada; 

 

20.4.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes 

as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados; 

20.4.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo 

prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das 

alterações. 

 

19.5. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e do 

Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o 

direito de impugnação e recurso. 

 

20.6. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

20.7. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio 

da Entidade de Licitação, durante a entrega dos produtos, reparando, às suas custas, os mesmos, sem que 

lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação.  

 

20.8 A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por 

escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviado ao endereço abaixo, até 02 dias úteis antes da 

data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, 

pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais interessados que tenham retirado os 

Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato 

convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer 

reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: 

 

20.9 são parte integrante deste edital:  

Anexo I - Minuta de Contrato  

Anexo II – Termo de referencia 

Anexo III – carta de apresentação da proposta 

Anexo IV - Modelo de Declaração de fatos impeditivos 

Anexo V - Modelo de Procuração para credenciamento 

Anexo VI - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal 

(somente para pessoa jurídica) 

Anexo VII - Modelo de declaração - somente para micro e pequenas empresas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - CPL – Rua Dez de Maio, 263 – Centro Rurópolis/PA. CEP-

68165-000 e-mail licitação-pmr@hotmail.com. 

 

20. DO FORO 

 

21.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Comum de Rurópolis, Estado 

do Pará. 

 

Rurópolis (PA), 14 de Março  de 2019.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

FERNANDA J. TEXEIRA CARDOSO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

.  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 

 PREGOEIRO, PORTARIA Nº. 025/2017/GAB 
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ANEXO I 

Pregão Presencial nº. 019/2019-PP/SEMSA 

Processo Nº. 019/2019-PP/SEMSA 

MINUTA DO CONTRATO N°    /2019. 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 

HOSPTALAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  A 

EMPRESA ------. 

 

Pelo presente instrumento, a XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX, com CNPJ/MF. N° 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXX, nº. XX, Centro, neste município de Rurópolis/P. Neste 

ato representado por seu Titular XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF Nº. 

XXXXXXXXXXX C. I. Nº. XXXXXXXX SEGUP/XX, residente e domiciliado neste município, XXXXXXXXXX, 

doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ---------------------------, com CNPJ/MF. N° -----------------

--------, com sede na ---------------------------------, neste ato representado pelo Sr. ---------------------------------------

---------- Portador da Carteira de Identidade n°. ------------------- e CIC/MF. N° -----------------, residente e 

domiciliado na cidade de ----------------------------, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 

presente Contrato, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2019-PP/SEMSA, tudo de conformidade 

com as regras estipuladas na Lei n°. 10.520, de 17/07/2002, Decreto n°. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 

3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 

09/06/2003 e legislação correlata aplicando - se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas 

alterações dadas pelas leis LC 123/2006, L/C 147/2014 e Lei Municipal 366/2018, com suas alterações e 

demais exigências, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPTALAR, a fim de atender às necessidades das SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE: SAÚDE , devidamente relacionados e especificados no Termo de Referência requisitante 

do pregão presencial 019/2019-PP/SEMSA, anexo II o qual faz parte integral do presente instrumento 

contratual. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO VALOR E CRÉDITO ORCAMENTÁRIO 

2.1.0 valor global do presente Contrato importa em R$ ________________ 

(__________________________________); 

2.2. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes disponibilidades 

orçamentárias:  

 
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 
Exercício 2019 
 
1010.10.301.0004.2 052 – Manutenção do Fundo Municipal de saúde. 
1010.10.301.0004.2 054  – Manutenção das UBS/Programas  da Família. 
1010.10.301.0004.2.055 – Manutenção do Programa dos Agentes comunitários ACS. 
1010.10.302.0004.1.027 – Aquisição de Mat. Perm e equipamentos hospitalares.  
1010.10.302.0004.2.058 – Manutenção do Hospital Municipal/ Programa a MAC. 
1010.10.302.0004.2.061 – Manutenção do Programa Farmácia Básica.  
1010.10.302.0004.2.063 - Manutenção da vigilância epidemiologia.  
1010.10.302.0004.2.060 - Manutenção do programa de saúde bucal. 
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33.90.30.00 – material de consumo 
44.90.52.00 – equipamento e material permanente  
 

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3 A Contratante obriga-se a: 
 
3.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
3.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos;  
 
3.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
3.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1 A Contratada obriga-se a: 
 
4.2 Efetuar a prestar o serviço  em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia 
 

 
4.3 O serviço  deverá ser prestado em observância a, proposta de preços do licitante com o 
serviço lá descrito, que fará parte indivisível do contrato. 
 
4.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
4.5 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 
horas, contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos; 
 
4.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação 
; 
4.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 
4.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 
4.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
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4.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir 

 

4.11 O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de entrega imediato, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo 
responsável nomeado pela secretaria Municipal de Saúde. 

                      

CLAUSULA 5ª- DO PAGAMENTO E DO ADITAMENTO (ARTIGO 40, INC. XIV DA LEI 8.666/93) 

 

5.1 O pagamento ocorrerá, proporcionalmente, em até 30 (dez) dias, contados a partir da entrega dos 

produtos, que serão certificados, aceitos e recebidos, onde a nota fiscal será atestada pelo FISCAL DO 

CONTRATO. 

5.2 - O presente Contrato poderá ser modificado, através de TERMO ADITIVO, por causa superveniente, 

força maior, ordem legal, conveniência Administrativa, desde que a solicitação ocorra no mínimo 10 (dez) 

dias antes do término de sua vigência. 

5.3-O valor do contrato (cláusula segunda 2.1) poderá ser reajustado em conformidade com a variação de 

preços estabelecida pelo mercado desde que haja motivação comprovada que venha a tornar impraticável o 

presente instrumento contratual. 

5.4- O valor homologado poderá ser acrescido ou diminuído, quando por razões técnicas se façam 
necessários o aumento nas quantidades licitadas ou quando o reajuste de preço se tornar necessário para 
manutenção do perfeito equilíbrio fiscal e financeiro, desde que solicitado por qualquer uma das partes, 
dentro da vigência contratual comprovados os fatores de desequilíbrio na contratação inicial. 
5.5- O contrato na sua totalidade poderá ser renovado por máximo de 60 meses com base 8.666/93. 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses;                      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

; 

 

CLÁUSULA 6ª- DO CONTRATO 

 

6.0 após a abertura e julgamento das propostas, é condição obrigatória, antes da adjudicação a vistoria a 

ser realizada por servidor do quadro da administração publica municipal, para averiguar “in loco” se a 

empresa vencedora não se enquadra no denominado comumente (empresa fantasma), devendo 

confeccionar laudo de vistoria instruindo-o inclusive com imagens fotográficas, cujo laudo é de sua inteira 

responsabilidade. 

6. l. A CONTRATADA deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação; 

6.2.Como condição para celebração do Contrato, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de 

habilitação exigidas na licitação. 

6.3. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 

apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do 

Decreto nº. 3.555/2000, alterado pelo Decreto Nº. 3.693 de 20.12.2000 e § 2º, do art. 64, da Lei n.° 

8.666/93.  Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n°. 8.666/93, além da multa de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art57ii.
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obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 

(dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações legais. 

 

CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do Contrato será a partir de ____/____/____ a ____/____/____, admitida a Prorrogação nos 

termos do § 1°, do art. 57, da lei n°. 8.666/93, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, 

especialmente as decorrentes da garantia. Na execução do Contrato serão observados os seguintes 

prazos: 

. 

CLÁUSULA 8ª - DAS PENALIDADES 

 
A CONTRATADA, que cometer os delitos mencionados no art. 7° da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002 
e art. 14 do Decreto n°. 3.555, de 08/08/2000, está sujeita às penalidades neles previstas. O fornecedor que 
deixar de cumprir as condições estabelecidas no PREGÃO e na proposta apresentada, ou fizer de modo 
defeituoso e prejudicial aos interesses da P. M. R/GABINETE DO PREFEITO sem prejuízo das penalidades 
previstas no Capítulo IX, Seção II, do artigo 87 da Lei 8.666/93, ficará sujeito a aplicação de “MULTA”, 
conforme abaixo: 

A) As multas serão calculadas em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da fatura, por dia em que, sem 

justa causa, a licitante vencedora não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o 

estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações 

legais. 

B) Advertência; 

C) 0,1% (Zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor do material ou serviço, quando o adjudicatário, 
sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo proposto, a obrigação assumida. 5% (Cinco por cento) 
ao dia sobre o valor do material ou serviço decorrido 30 (trinta) dias de atraso, sem justificativa do 
adjudicatário, ficando assim, caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, o que dará causa ao 
cancelamento da Ordem de serviços e/ou compra, após 10(dez) dias corridos do prazo prévio para a 
entrega; 

D) Vale ainda para o presente contrato, o disposto nos artigos 86 a 88, seus parágrafos e incisos da Lei nº. 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA 9ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA FISCALIZAÇÃO 
 
 9.1.0 descumprimento das obrigações e demais condições do presente Contrato sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes sanções, quando for o caso especialmente as previstas no item 4.8 letras “a” e “b”: 
I rescisão do contrato;  
II. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso 
na entrega do produto; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Estado do Pará, 
por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
9.2.Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
9.3.As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força 
maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

9.4 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.  
9.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.6 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
9.7 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação. 

 
 
CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO 
 

 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução 
do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à 
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer 
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de 
acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este 
Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 

b) Alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a 

juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 

c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE; 

d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 

e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) dias, com o 

pagamento dos produtos adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão; 

f) No caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso 

XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal.  

 

CLÁUSULA 11ª - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato, na forma de minuta, será publicado no sitio da prefeitura municipal de Rurópolis  

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.Regula o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do art. 5
o
, no inciso II do § 3

o
 do art. 37 e no §2

o
 do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 

n
o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n

o
 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 

Lei n
o
 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. e na forma da lei 8.666/93 Artigo 61   

Paragrafo único-.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 

aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 

será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o 

seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.                

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

E toda documentação relativa a sua origem terá livre acesso. 

 

CLÁUSULA 12ª - DO FORO 

 

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Justiça Comum de Rurópolis/PA. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo 

entre elas celebrado. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e 

forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

Rurópolis/PA,   de      de 2019. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

CONTRANTE 

CNPJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE 

CPF-  (Representante Legal) 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ- 

Testemunhas: 

                       1_____________________                    2______________________ 
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ANEXO II 

 

Pregão Presencial Nº. 019/2019-PP/SEMSA 

Processo Nº. 019/2019-PP/SEMSA 

 

EDITAL PREFERENCIAL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 48 LC 

123/2006) exceto para o LOTE 01,03,05,07,09 abertos a participação geral. Em caso de NÂO acudirem 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ao certame para os lotes exclusivos a elas 

destinados, as empresas de médio e grande porte poderão concorrer. 

. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

contratação de uma empresa especializada fornecimento de material hospitalar de baixa e média 

complexidade no município de Rurópolis-Pará, atendendo toda a população 

2. DO TERMO 

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. As dúvidas poderão ser 
sanadas junto ao referido setor.  

3. JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação de licitação se faz necessária devido à necessidade de entender as demandas da 
população, prestando um serviço de saúde de qualidade durante os anos de 2019 e 2020. A lista de acordo 
com a legislação em vigor, proporcionando agilidade na execução de serviço, garantindo um serviço de 
qualidade que vise promover a promoção da saúde seguros evitando prejuízos a população 
. 
4.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 
n° 10.520, de 2002.  
 
5.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, com 
prazo de entrega imediato, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo 
responsável nomeado pela secretaria Municipal de Saúde. 
 
6.AVALIAÇÃO DO CUSTO 

 
6.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 5.941.341,29 (Cinco milhões 

Novecentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais  Vinte e Nove Centavos). 
6.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisas de mercado. 
 
7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 A Contratada obriga-se a: 
2.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações tamanho, modelo, tipo. 
2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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2.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 
horas, contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos; 
2.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
2.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
2.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
2.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
2.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir 
 
3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
3.1 A Contratante obriga-se a: 
3.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
3.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos;  
3.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
3.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
4 MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
4.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 
de difícil ou impossível reparação. 
4.2 impossível reparação. 
 
5 CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
5.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.  
5.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
5.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
6 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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6.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 

  

 PROPOSTA DE PREÇOS 
 

LOTE 1  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. P. UNIT P. TOTAL  

01 

Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, 
formato convencional de extremidades arredondadas e 
superfície lisa, de 14 cm de comprimento. Pacote com 
100 unidades embaladas individualmente com data de 
fabricação, nº. lote. 

1.500   

02 

Absorvente pós parto Tam: Único Indicado para 
incontinência leve - Pós operatório - Pós parto - Uso dia 
e noite em casos geriátricos - Camada macia anti-
alérgica - Camada plastica impermeável  - Gel 
superabsorvente - Descartável 

375   

03 

Água oxigenada 10 volumes, solução de peróxido de 
hidrogênio 3%, envasado em frasco plástico de 1 litro,  
contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa 

600   

04 

Agulha 13 x 4,5  Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote.  

375   

05 

Agulha 25 x 6 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

375   

06 

Agulha 25 x 7 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 

225   
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fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

07 

Agulha 30 x 8 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

600   

08 

Agulha 40 x 12 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

375   

09 
 Agulha Raquidiana Espinhal - 22Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

113   

10 
 Agulha Raquidiana Espinhal - 20 Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia Para Anestesia Regional 

113   

11 
Agulha Raquidiana Espinhal - 25Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia,  Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

113   

12 
Agulha Raquidiana Espinhal - 26Gx3 ½, Descartável / 
Estéril / Com guia, Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

113   

13 
Agulha Raquidiana Espinhal - 27Gx3 ½ - Descartável / 
Estéril / Com guia - Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

150   

14 

Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos. 
Composição: sequentrate, polímeros, agente de 
neutralização e água deionizada, envasado em galão 
plástico transparente com 5 litros, embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote, validade e 
Registro Anvisa. 

750   

15 

Álcool Etilico hospitalar  líquido 70% - para anti-sepsia 
da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

3.750   
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16 

Algodão hidrófilo 500g tipo  (TIPO cremer) Algodão 
absorvente em rolo formato em camada sobrepostas 
de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de 
espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O 
produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem 
substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor 
branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel 
apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente 
que mantenha a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Embalagem contendo 
Registro no M.S data de fabricação, nº. lote e validade. 

3.750   

17 

Algodão ortopédico 10 cm pacote c/ 12 unidades. Em 
manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

3.750   

18 

Algodão ortopédico 15 x 1,0 m pacote c/ 12 unidades. 
Em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

2.250   

19 

Algodão ortopédico 20 x 1,0 m pacote c/ 12 unidades. 
Em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

3.750   

20 

 Almotolia plástica escura 250ml bico reto, com tampa, 
capacidade para 100ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente 
em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua 
espessura e diâmetro regular em toda extensão: para 
uso de líquidos que sofrem com a luz. 

375   

21 Ambu neonatal 375   

22 Ambu adulto 375   

23 Ambu pediatrico 375   

24 Aparelho de barbear descartável com 03 lâminas 225   

25 

Atadura de Crepe (Elástica) 15cm x 2,20 m (repouso), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência. . Tipo creme 

7.500   

26 

Atadura de Crepe (Elástica) 10cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote.  tipo cremer. 

3.750   
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27 

Atadura de Crepe (Elástica) 12cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote. Tipo creme 

3.750   

28 

Atadura de Crepe (Elástica) 20cm x 2,20 m (repouso), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência. Tipo creme 

3.750   

29 

Atadura de Crepe (Elástica) 05cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro Pcte. 40 24 ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote. 

3.750   

30 

Atadura gessada 06 cm cx c/ 20 unidades.  Ataduras de 
gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de 
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada em 
tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

2.250   

31 

Atadura gessada 10 cm cx c/ 20 unidades. Ataduras de 
gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de 
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada em 
tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

3.750   

32 

Atadura gessada 15 cm caixa c/ 20 unidades. Ataduras 
de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais 
de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada 
em tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

3.750   

33 

Atadura gessada 20 cm caixa c/ 20 unidades. Ataduras 
de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais 
de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada 
em tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

2.250   

34 
Avental descartável branco com manga curta ou longa, 
pacotes c/ 10 unidades 

150   

35 

Balão de oxigênio borracha  (Equipamento de látex 
destinado a acumular gases a serem inspirados e/ou 
expirados pelo paciente fabricados conforme Norma 
9257 da ABNT.) 

2.250   

36 Bolsa coletora de urina 2000 ml sistema fechado 2.250   

37 Bolsa p/ agua  quente 75   
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38 
Bolsa p/ colostomia drenável,com adesivo opaca com 
flange p/ placa 

2.250   

39 
Bolsa p/colostomia c/placa adesiva de carbometil 
celulose (drenagem aberta) 

750   

40 

Bloqueador solar – frasco com 200 ml (PROTETOR) solar 
UVA/UVB FPS 60 loção cremosa, não oleosa agindo 
contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA 
e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E 
+ Algas Marinhas. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. Fr. 350  25 lote e Registro Anvisa. 

750   

41 Cadarço (nastro p/ fixação de TOT e TQT) 75   

42 
Cânula de guedel  fabricado em PVC atoxico, 
transparente,  inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho:  nº 2 - cor preta - 6 cm. 

375   

43 
Cânula de guedel  fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho nº 3 - cor branca 

225   

44 
Cânula de guedel fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho  nº4 - cor verde 

225   

45 
 Cânula de guedel fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho nº 6 - cor vermelha - 10 cm. 

225   

46 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 6.5 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

225   

47 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 7.5 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

225   

48 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 8.0 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

375   

49 Cateter IV 14 G  1,70x45mm cx c/ 50 375   

50 Cateter IV 16 G 1,70 x 45 mm cx c/ 50 225   

51 

Cateter intravenoso nº. 18G,(1,3 x 45 mm – verde) com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com 
interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão verde, comprimento do 
cateter 1- 1/4”(45 mm), agulha 0,78 mm.”. Embalado 
individualmente em blister de plástico estéril, papel 
grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa.  Caixa com 50. 

375   
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52 

 Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 
mm), agulha 0,70mm.”. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação,validade, nº. lote, Registro 
Anvisa. Caixa com 50. 

75   

53 

Cateter intravenoso nº. 22G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25 
mm), agulha 0,55 mm.”. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, nº. lote, 
Registro Anvisa. Caixa com 50. 

150   

54 

Cateter intravenoso nº. 24G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão amarela, comprimento do cateter 
3/4”(20 mm), agulha 0,45 mm.”. Embalado 
individualmente em blister de plástico estéril, papel 
grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. Caixa c/ 50. 

75   

55 

Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo 
fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível 
na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, 
atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade. 

3.750   

56 

Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico. Conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo 
fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível 
na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, 
atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade. 

2.250   

57 Clamp umbilical pacote c/ 100 225   

58 Clorexidine  tópico  1000 ml 225   

59 Clorexidine degermante  1000 ml 225   

60 

Cinto tirante aranha adulto para resgate - 
confecionados em fitas de polimamida 100% preta e 
colorida em 50mm de largura. Feicho e regulagem feito 
em velcro e o regulador de plástico preto. Para 
colocação em prancha rígida onde fixara a vitima 
socorrida ou transportada da melhor forma possivel. 
Marca confiavel e segura, conforme as normas. 

19   

61 

Cinto tirante aranha adulto para resgate - 
confecionados em fitas de polimamida 100% preta e 
colorida em 50mm de largura. Feicho e regulagem feito 
em velcro e o regulador de plástico preto. Para 
colocação em prancha rígida onde fixara a vitima 
socorrida ou transportada da melhor forma possivel. 
Marca confiavel e segura, conforme as normas. 

19   
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62 

Colar cervical c/ armação em acrílico  adulto, tamanho 
M. Confeccionado em espuma de poliuretano 
expandida, emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa e queixo do 
paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que 
veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer 
largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais 
fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. 

30   

63 

Colar cervical c/ armação em acrílico  pediatrico  
tamnho P. Confeccionado em espuma de poliuretano 
expandida, emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa e queixo do 
paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que 
veste a tábua (prancha) de resgate em Un 1 26 
qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. 
Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm.  

15   

64 

Colar cervical c/ armação em acrílico tamanho G 
Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, 
emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores 
reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) 
de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 
40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. 

15   

65 
Colchão  D' água , caixa de ovo fechado anti escaras 
solteiro 

23   

66 Colchão D' água normal  solteiro 38   

67 
Colchão Hospitalar D33 88x188x12  solteiro ( cor:Azul) 
tipo Ortobom 

38   

68 

Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 
litros confeccionada em papelão ondulado resistente à 
perfuração, com saco plástico e revestimento interno 
para descarte de objetos, com alças externas, tampa de 
segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança , estando de acordo com a norma 
IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em 
caixa de papelão com 10 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e Registro 
Anvisa. Caixa com 10 unidades 

150   

69 

Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 07 
litros confeccionada em papelão ondulado resistente à 
perfuração, com saco plástico e revestimento interno 
para descarte de objetos, com alças externas, tampa de 
segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança , estando de acordo com a norma 
IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em 
caixa de papelão com 10 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e Registro 
Anvisa. Caixa com 10 unidades 

150   

70 Coletor de urina infantil pacote c/ 10 75   

71 

Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido 
de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, 
confeccionado em material apropriado, com escala 
para medir o fluxo urinário, fundo achatado para 
completo esvaziamento do coletor, embalado 
individualmente. Embalagem contendo data de 

375   
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fabricação e Registro Anvisa. 

72 Comadre (inox  hospitalar) 75   

73 
Compressa cirúrgica 50 cm x 45 cm pacote c/ 50 tipo 
CREMER 

2.250   

74 

Compressa de gaze estério 13 fios 7.5cm x 7.5 cm 
(dobrada) - embalagem contendo 10 unidades, 
altamente absorvente na cor branca, insento de amido, 
alvejante óticos, substancias gordurosas ou qualquer 
outros componentes que possam trazer riscos - 100% 
algodão hidrófilo; 5 dobras e 8 camadas; Atóxica; 
Apirogênica; Conteúdo da embalagem: 10 Compressa 
de gazes 13 Fios;Produto com validade. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

3.750   

75 

Cobertura hidrocoloide para ferimento de moderado, 
exsudato, estéril, com parte interna formada por 
gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com 
matriz elastométrica e que proporcione ambiente 
úmido e oclusivo. Tamanho 10x10cm.  

375   

        

        

  
LOTE 2 --( COTA DE 25 % EXCLUSIVO PARA MICRO 

EMPRESA) 
    

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.   

76 

Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, 
formato convencional de extremidades arredondadas e 
superfície lisa, de 14 cm de comprimento. Pacote com 
100 unidades embaladas individualmente com data de 
fabricação, nº. lote. 

500   

77 

Absorvente pós parto Tam: Único Indicado para 
incontinência leve - Pós operatório - Pós parto - Uso dia 
e noite em casos geriátricos - Camada macia anti-
alérgica - Camada plastica impermeável  - Gel 
superabsorvente - Descartável 

125   

78 

Água oxigenada 10 volumes, solução de peróxido de 
hidrogênio 3%, envasado em frasco plástico de 1 litro,  
contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa 

200   

79 

Agulha 13 x 4,5  Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote.  

125   



                   Estado do Pará 

                  Prefeitura Municipal de Rurópolis 
Rua 10 de maio 263 - Centro – CEP 68.165-000   
CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail licitacao-pmr@hotmail.com 

 

 

80 

Agulha 25 x 6 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

125   

81 

Agulha 25 x 7 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

75   

82 

Agulha 30 x 8 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

200   

83 

Agulha 40 x 12 Agulha hipodérmica descartável com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado e 
siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, 
cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímerosatóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 

125   

84 
 Agulha Raquidiana Espinhal - 22Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

38   

85 
 Agulha Raquidiana Espinhal - 20 Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia Para Anestesia Regional 

38   

86 
Agulha Raquidiana Espinhal - 25Gx3 ½ Descartável / 
Estéril / Com guia,  Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

38   

87 
Agulha Raquidiana Espinhal - 26Gx3 ½, Descartável / 
Estéril / Com guia, Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

38   
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88 
Agulha Raquidiana Espinhal - 27Gx3 ½ - Descartável / 
Estéril / Com guia - Para Anestesia Regional . Caixa com 
25 

50   

89 

Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos. 
Composição: sequentrate, polímeros, agente de 
neutralização e água deionizada, envasado em galão 
plástico transparente com 5 litros, embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote, validade e 
Registro Anvisa. 

250   

90 

Álcool Etilico hospitalar  líquido 70% - para anti-sepsia 
da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

1.250   

91 

Algodão hidrófilo 500g tipo  (TIPO cremer) Algodão 
absorvente em rolo formato em camada sobrepostas 
de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de 
espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O 
produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem 
substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor 
branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel 
apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente 
que mantenha a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Embalagem contendo 
Registro no M.S data de fabricação, nº. lote e validade. 

1.250   

92 

Algodão ortopédico 10 cm pacote c/ 12 unidades. Em 
manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

1.250   

93 

Algodão ortopédico 15 x 1,0 m pacote c/ 12 unidades. 
Em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

750   

94 

Algodão ortopédico 20 x 1,0 m pacote c/ 12 unidades. 
Em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, 
100cm de comp. , embalagemque contenha dados de 
rotulagemconforme portaria MS-SVS n1. 

1.250   

95 

 Almotolia plástica escura 250ml bico reto, com tampa, 
capacidade para 100ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente 
em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua 
espessura e diâmetro regular em toda extensão: para 
uso de líquidos que sofrem com a luz. 

125   

96 Ambu neonatal 125   

97 Ambu adulto 125   

98 Ambu pediatrico 125   

99 Aparelho de barbear descartável com 03 lâminas 75   

100 

Atadura de Crepe (Elástica) 15cm x 2,20 m (repouso), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 

2.500   
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embalados individualmente, constando dados de 
procedência. . Tipo creme 

101 

Atadura de Crepe (Elástica) 10cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote.  tipo cremer. 

1.250   

102 

Atadura de Crepe (Elástica) 12cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote. Tipo creme 

1.250   

103 

Atadura de Crepe (Elástica) 20cm x 2,20 m (repouso), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 
106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos 
embalados individualmente, constando dados de 
procedência. Tipo creme 

1.250   

104 

Atadura de Crepe (Elástica) 05cm x 2,20 m ( repouso ), 
composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% 
poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta 
de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com 
Certificações Registro Pcte. 40 24 ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote. 

1.250   

105 

Atadura gessada 06 cm cx c/ 20 unidades.  Ataduras de 
gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de 
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada em 
tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

750   

106 

Atadura gessada 10 cm cx c/ 20 unidades. Ataduras de 
gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de 
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada em 
tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

1.250   

107 

Atadura gessada 15 cm caixa c/ 20 unidades. Ataduras 
de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais 
de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada 
em tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

1.250   
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108 

Atadura gessada 20 cm caixa c/ 20 unidades. Ataduras 
de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais 
de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrrolada 
em tubo plastico, circular perfurado ou triangular. 
Conforme a portaria MS-SVS n 1 de 23/01/96. 

750   

109 
Avental descartável branco com manga curta ou longa, 
pacotes c/ 10 unidades 

50   

110 

Balão de oxigênio borracha  (Equipamento de látex 
destinado a acumular gases a serem inspirados e/ou 
expirados pelo paciente fabricados conforme Norma 
9257 da ABNT.) 

750   

111 Bolsa coletora de urina 2000 ml sistema fechado 750   

112 Bolsa p/ agua  quente 25   

113 
Bolsa p/ colostomia drenável,com adesivo opaca com 
flange p/ placa 

750   

114 
Bolsa p/colostomia c/placa adesiva de carbometil 
celulose (drenagem aberta) 

250   

115 

Bloqueador solar – frasco com 200 ml (PROTETOR) solar 
UVA/UVB FPS 60 loção cremosa, não oleosa agindo 
contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA 
e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E 
+ Algas Marinhas. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. Fr. 350  25 lote e Registro Anvisa. 

250   

116 Cadarço (nastro p/ fixação de TOT e TQT) 25   

117 
Cânula de guedel  fabricado em PVC atoxico, 
transparente,  inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho:  nº 2 - cor preta - 6 cm. 

125   

118 
Cânula de guedel  fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho nº 3 - cor branca 

75   

119 
Cânula de guedel fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho  nº4 - cor verde 

75   

120 
 Cânula de guedel fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras e coloridas na base de acordo 
com o tamanho nº 6 - cor vermelha - 10 cm. 

75   

121 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 6.5 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

75   

122 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 7.5 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

75   

123 

Cânula de traqueostomia PVC c/ balão 8.0 estéril, 
Proporciona uma rigidez suficiente para a inserção 
inicial, maciez a temperatura do corpo, angulação de 
105 graus para se adequar à anatomia da traquéia, 
flange de fixação transparente e macia garantindo 
máximo conforto ao paciente. 

125   
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124 Cateter IV 14 G  1,70x45mm cx c/ 50 125   

125 Cateter IV 16 G 1,70 x 45 mm cx c/ 50 75   

126 

Cateter intravenoso nº. 18G,(1,3 x 45 mm – verde) com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com 
interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão verde, comprimento do 
cateter 1- 1/4”(45 mm), agulha 0,78 mm.”. Embalado 
individualmente em blister de plástico estéril, papel 
grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa.  Caixa com 50. 

125   

127 

 Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 
mm), agulha 0,70mm.”. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação,validade, nº. lote, Registro 
Anvisa. Caixa com 50. 

25   

128 

Cateter intravenoso nº. 22G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25 
mm), agulha 0,55 mm.”. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, nº. lote, 
Registro Anvisa. Caixa com 50. 

50   

129 

Cateter intravenoso nº. 24G, com dispositivo de 
segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, 
cor do canhão amarela, comprimento do cateter 
3/4”(20 mm), agulha 0,45 mm.”. Embalado 
individualmente em blister de plástico estéril, papel 
grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. Caixa c/ 50. 

25   

130 

Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo 
fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível 
na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, 
atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade. 

1.250   

131 

Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico. Conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo 
fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível 
na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, 
atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade. 

750   

132 Clamp umbilical pacote c/ 100 75   

133 Clorexidine  tópico  1000 ml 75   

134 Clorexidine degermante  1000 ml 75   
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135 

Cinto tirante aranha adulto para resgate - 
confecionados em fitas de polimamida 100% preta e 
colorida em 50mm de largura. Feicho e regulagem feito 
em velcro e o regulador de plástico preto. Para 
colocação em prancha rígida onde fixara a vitima 
socorrida ou transportada da melhor forma possivel. 
Marca confiavel e segura, conforme as normas. 

6   

136 

Cinto tirante aranha adulto para resgate - 
confecionados em fitas de polimamida 100% preta e 
colorida em 50mm de largura. Feicho e regulagem feito 
em velcro e o regulador de plástico preto. Para 
colocação em prancha rígida onde fixara a vitima 
socorrida ou transportada da melhor forma possivel. 
Marca confiavel e segura, conforme as normas. 

6   

137 

Colar cervical c/ armação em acrílico  adulto, tamanho 
M. Confeccionado em espuma de poliuretano 
expandida, emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa e queixo do 
paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que 
veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer 
largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais 
fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. 

10   

138 

Colar cervical c/ armação em acrílico  pediatrico  
tamnho P. Confeccionado em espuma de poliuretano 
expandida, emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa e queixo do 
paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que 
veste a tábua (prancha) de resgate em Un 1 26 
qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. 
Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm.  

5   

139 

Colar cervical c/ armação em acrílico tamanho G 
Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, 
emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores 
reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) 
de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 
40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. 

5   

140 
Colchão  D' água , caixa de ovo fechado anti escaras 
solteiro 

8   

141 Colchão D' água normal  solteiro 13   

142 
Colchão Hospitalar D33 88x188x12  solteiro ( cor:Azul) 
tipo Ortobom 

13   

143 

Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 
litros confeccionada em papelão ondulado resistente à 
perfuração, com saco plástico e revestimento interno 
para descarte de objetos, com alças externas, tampa de 
segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança , estando de acordo com a norma 
IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em 
caixa de papelão com 10 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e Registro 
Anvisa. Caixa com 10 unidades 

50   
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144 

Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 07 
litros confeccionada em papelão ondulado resistente à 
perfuração, com saco plástico e revestimento interno 
para descarte de objetos, com alças externas, tampa de 
segurança com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança , estando de acordo com a norma 
IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em 
caixa de papelão com 10 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e Registro 
Anvisa. Caixa com 10 unidades 

50   

145 Coletor de urina infantil pacote c/ 10 25   

146 

Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido 
de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, 
confeccionado em material apropriado, com escala 
para medir o fluxo urinário, fundo achatado para 
completo esvaziamento do coletor, embalado 
individualmente. Embalagem contendo data de 
fabricação e Registro Anvisa. 

125   

147 Comadre (inox  hospitalar) 25   

148 
Compressa cirúrgica 50 cm x 45 cm pacote c/ 50 tipo 
CREMER 

750   

149 

Compressa de gaze estério 13 fios 7.5cm x 7.5 cm 
(dobrada) - embalagem contendo 10 unidades, 
altamente absorvente na cor branca, insento de amido, 
alvejante óticos, substancias gordurosas ou qualquer 
outros componentes que possam trazer riscos - 100% 
algodão hidrófilo; 5 dobras e 8 camadas; Atóxica; 
Apirogênica; Conteúdo da embalagem: 10 Compressa 
de gazes 13 Fios;Produto com validade. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

1.250   

150 

Cobertura hidrocoloide para ferimento de moderado, 
exsudato, estéril, com parte interna formada por 
gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com 
matriz elastométrica e que proporcione ambiente 
úmido e oclusivo. Tamanho 10x10cm.  

125   

        

        

  LOTE 3( COTA DE 75% ABERTO A PARTICIPAÇÃO GERAL)     

151 
Detergente de uso profissional p/ artigos médico-
hopitalares 

23   

152 Dispositivo urinário externo (uropen/uripen) 225   

153 Dreno de penrose nº 1 pacote c/ 12 38   

154 Dreno de penrose nº 2 pacote c/ 12 38   

155 Dreno de penrose nº 3 pacote c/ 12 38   

156 Dreno de penrose nº 4 pacote c/ 12 38   

157 Dreno de sucção (sanfonado) sonda grossa 60   

158 Dreno toráxico  12 38   

159 Dreno toráxico  18 38   

160 Dreno toráxico  20 38   

161 Dreno toráxico  22 38   

162 Dreno toráxico  24 38   
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163 Dreno toráxico  26 38   

164 Dreno toráxico  28 38   

165 Dreno toráxico  30 38   

166 Dreno toráxico  36 38   

167 Dreno toráxico  40 38   

168 Dreno toráxico  42 38   

169 Eletrodo para monitorização cardíaca pacote c/ 50 15   

170 Equipo macrogotas fotossensível 75   

171 Equipo macrogotas com injeção lateral 37500   

172 Equipo macrogotas simples 375   

173 Equipo microgotas com injeção lateral 7500   

174 Equipo microgotas simples 375   

175 Equipo p/ soro microgotas Bureta  estéril  grau cirúrgico 375   

176 Equipo p/ transfusão de sangue 750   

177 
Escova cirúrgica cx c/ 48 unidades Embebida em 
solução degermante. 

150   

178 Esparadrapo  (grande) 10cm x 4,5 1500   

179 
Envelope de auto-selante 09x26. Caixa com200 
unidades. 

38   

180 Fenol galão 5 litros 23   

181 Fio algodão 0 agulhado  cx c/ 24 unidades 23   

182 Fio algodão 0 sem agulha cx c/ 24 unidades 23   

183 Fio algodão 1-0  sem agulha cx c/ 24 unidades 23   

184 Fio algodão 1-0 agulhado  cx c/ 24 unidades 23   

185 Fio algodão 2-0 agulhado  cx c/ 24 unidades 23   

186 Fio algodão 2-0 sem agulha cx c/ 24 unidades 23   

187 Fio algodão 3-0 agulha 40mm cx c/ 24 unidades 15   

188 Fio cromado  1-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 38   

189 Fio cromado  2-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 38   

190 Fio cromado  3-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 38   

191 Fio cromado  4-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 38   

192 Fio cromado  5-0  agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 38   

193 Fio cromado 0 agulha 3/8 mm cx. C/ 24unidades 38   

194 Fio cromado 0 com agulhas 50mm  cx. C/ 24 unidades 23   

195 Fio nylon 0 c/ agulha  3 cm cx c/ 24 unidades 23   

196 Fio nylon 1-0 c/ agulha 3 cm  cx c/ 24 unidades 23   

197 Fio nylon 2-0 c/ agulha 3 cm  cx c/ 24 unidades 188   

198 Fio nylon 3-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 188   

199 Fio nylon 4-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 188   

200 Fio nylon 5-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 113   

201 Fio nylon 6-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 38   

202 
Fio p/ sutura simples  0  agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

45   

203 
Fio p/ sutura simples  4-0 agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

45   
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204 
Fio p/ sutura simples  5-0 agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

38   

205 
Fio p/ sutura simples 1-0 agulha 40mm cx c/ 24 
unidades 

38   

206 
Fio p/ sutura simples 2-0 agulha 40mm  cx c/ 24 
unidades 

38   

207 
Fio p/ sutura simples 3-0 agulha 40mm cx c/ 24 
unidades 

38   

        

        

  
LOTE 4 --( COTA DE 25 % EXCLUSIVO PARA MICRO 

EMPRESA) 
    

208 
Detergente de uso profissional p/ artigos médico-
hopitalares 

7   

209 Dispositivo urinário externo (uropen/uripen) 75   

210 Dreno de penrose nº 1 pacote c/ 12 12   

211 Dreno de penrose nº 2 pacote c/ 12 12   

212 Dreno de penrose nº 3 pacote c/ 12 12   

213 Dreno de penrose nº 4 pacote c/ 12 12   

214 Dreno de sucção (sanfonado) sonda grossa 20   

215 Dreno toráxico  12 12   

216 Dreno toráxico  18 12   

217 Dreno toráxico  20 12   

218 Dreno toráxico  22 12   

219 Dreno toráxico  24 12   

220 Dreno toráxico  26 12   

221 Dreno toráxico  28 12   

222 Dreno toráxico  30 12   

223 Dreno toráxico  36 12   

224 Dreno toráxico  40 12   

225 Dreno toráxico  42 12   

226 Eletrodo para monitorização cardíaca pacote c/ 50 5   

227 Equipo macrogotas fotossensível 25   

228 Equipo macrogotas com injeção lateral 12500   

229 Equipo macrogotas simples 125   

230 Equipo microgotas com injeção lateral 2500   

231 Equipo microgotas simples 125   

232 Equipo p/ soro microgotas Bureta  estéril  grau cirúrgico 125   

233 Equipo p/ transfusão de sangue 250   

234 
Escova cirúrgica cx c/ 48 unidades Embebida em 
solução degermante. 

50   

235 Esparadrapo  (grande) 10cm x 4,5 500   

236 
Envelope de auto-selante 09x26. Caixa com200 
unidades. 

12,5   

237 Fenol galão 5 litros 7   

238 Fio algodão 0 agulhado  cx c/ 24 unidades 7   

239 Fio algodão 0 sem agulha cx c/ 24 unidades 7   
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240 Fio algodão 1-0  sem agulha cx c/ 24 unidades 7   

241 Fio algodão 1-0 agulhado  cx c/ 24 unidades 7   

242 Fio algodão 2-0 agulhado  cx c/ 24 unidades 7   

243 Fio algodão 2-0 sem agulha cx c/ 24 unidades 7   

244 Fio algodão 3-0 agulha 40mm cx c/ 24 unidades 5   

245 Fio cromado  1-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 12   

246 Fio cromado  2-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 12   

247 Fio cromado  3-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 12   

248 Fio cromado  4-0 agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 12   

249 Fio cromado  5-0  agulha 40mm cx. C/ 24 unidades 12   

250 Fio cromado 0 agulha 3/8 mm cx. C/ 24unidades 12   

251 Fio cromado 0 com agulhas 50mm  cx. C/ 24 unidades 7   

252 Fio nylon 0 c/ agulha  3 cm cx c/ 24 unidades 7   

253 Fio nylon 1-0 c/ agulha 3 cm  cx c/ 24 unidades 7   

254 Fio nylon 2-0 c/ agulha 3 cm  cx c/ 24 unidades 62   

255 Fio nylon 3-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 62   

256 Fio nylon 4-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 62   

257 Fio nylon 5-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 37   

258 Fio nylon 6-0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 unidades 12   

259 
Fio p/ sutura simples  0  agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

15   

260 
Fio p/ sutura simples  4-0 agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

15   

261 
Fio p/ sutura simples  5-0 agulha 40mm  cx. C/ 24 
unidades 

12   

262 
Fio p/ sutura simples 1-0 agulha 40mm cx c/ 24 
unidades 

12   

263 
Fio p/ sutura simples 2-0 agulha 40mm  cx c/ 24 
unidades 

12   

264 
Fio p/ sutura simples 3-0 agulha 40mm cx c/ 24 
unidades 

12   

     

        

  
LOTE 05 ( COTA DE 75% ABERTO A PARTICIPAÇÃO 

GERAL) 
    

265 Fita cirúrgica 10cm x 4,5 m micropore grande 60   

266 Fita métrica 150   

267 
Fita p/ autoclave 19mm x 30m metros. Com marcas 
para comprovação da esterilização. Embalada 
individualmente. 

150   

268 
Fita adesiva hospitalar 16mm x 50 metros embalada 
individual (rolo) Fita crepe 

150   

269 
Fita microporosa hiporalegica branca 5,0cmx10metros 
com capa, expressura excelente fixação (tipo crepe). 

150   

270 

Fita p/ glicemia capilar, (Tiras individuais detecção de 
glicose no sangue determinação quantitativa por 
química enzimática, com leitura em monitor portátil 
fácil e rápida, caixa com  50 tiras. Marca conforme a 
fornecida pelo SUS One call 

375   
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271 Fixador citológico frasco c/ 100 ml 150   

272 

Fluxômetro oxigênio para Rede Canalizada. Função de 
controlar a vazão do gás de acordo com volume 
recomendado. Fabricado em metal cromado de alta 
resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 
0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de 
fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 
11906. 

150   

273 Formol líquido 37% 1000 ml 23   

274 Fraldas geriatricas tam.: G pacote c/ 8 unid. 23   

275 Fraldas geriatricas tam.: M pacote c/ 8 unid. 23   

276 Fraldas geriatricas tam.: XG pacote c/ 8 unid. 23   

277 Fraldas infantil pacote c/ 8 unid. TAM: P 38   

278 Gase hidrófila 7,5cm x 7,5 cm pacote 500 unidades 3750   

279 Gase rolo tipo queijo 13 fios  pacotes 113   

280 

Gel Condutor Plurigel para Exames de Ultrassom e 
Eletrocardiograma 5 Kg  (um gel não gorduroso, 
inodoro e translúcido. É facilmente absorvido por 
guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua 
remoção após o procedimento). Por ser isento de sal, 
não danifica os aparelhos, composição Água purificada, 
glicerina, neutralizante, polímero carboxivinílico e 
conservante a base de isotiazolinona. Tipo : Carbogel 

75   

281 Glutaraldeídeo 2% - galão 5 litros                             150   

282 Hastes flexíves, caixa 75 . tipo contonete 75   

283 Intra Carth 14 113   

284 Intra Carth 16 113   

285 Iodopovidona 10% solução tópica - 1000 ml 150   

286 Iodopovidona solução degermante - 1000 ml 150   

287 

Indicador biológico para esterelização a vapor e a óxido 
de etileno (ETO) . Deverá conter uma tira de esporos 
para cada tipode esterelização dentro de uma ampola 
plástica. Caixa com 10 ampolas.   

8   

288 Kit p/ inalaçao completo adulto 38   

289 Kit p/ inalaçao completo infantil 150   

290 Kit para coleta de PCCU - P 7500   

291 Kit para coleta de PCCU - M 15000   

292 Kit para coleta de PCCU - G 3750   

293 Lâmina de bisturi nº 11 pontiaguda cx c/ 100 unidades 23   

294 Lâmina de bisturi nº 15 pontiaguda cx c/ 100 unidades 225   

295 Lâmina de bisturi nº 23 cx c/ 100 unidades 750   

296 Lanterna clínica média 60   

297 
Lençol desc. 2.00x0.090cm  sem elástico pacote com 10 
unid. 

38   

298 Lençol rolo descartável picotado 70cm x 50cm. 38   

299 Lidocaína gel 02% frasco com 30 gramas 188   

300 
Luva ginecogica, pacote com 100 unidades, 
transparente descartável, esteril ambidestra, 
embaladas em pacotes individuais, informação impresa 

38   
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na embalagem sobre especificações do produto, marca, 
quantidade e validade. 

301 
Livro de registro Específico- Medicamentos controlados 
Psicotrópicos PORTARIA 344 / 98 100 folhas 

8   

302 Luva estéril  nº 7,0 cx c/ 200 pares 75   

303 Luva esteril n 6,5 cx c/ 200 pares 53   

304 Luva estéril nº 7,5 caixa c/ 200 pares 53   

305 Luva estéril nº 8,0 caixa c/ 200 pares 53   

306 Luva estéril nº 8,5 cx c/ 200 pares 38   

307 Luvas de procedimento tamanho G- caixa c/ 100 375   

308 Luvas de procedimento tamanho M - caixa c/ 100 1500   

309 Luvas de procedimento tamanho P- caixa c/ 100 1500   

310 Luvas de procedimento tamanho PP- caixa c/ 100 750   

311 Malha tubular 10 cm 1 unidade 3750   

312 Malha tubular 15 cm 1 unidade 1875   

313 Máscara N-95 cx c 20 150   

314 Máscaras tripla c/ elastico cx c/ 50 750   

315 

Máscara de traqueostamia PVC infantil ( Oferece um 
maior conforto ao usuário em procedimentos de 
nebulização e oxigenoterapia, com a vantagem de se 
fazer "toillete" brônquica sem a necessidade de 
desconectá-la.) 

150   

316 

Máscara de traqueostamia PVC adulto ( Oferece um 
maior conforto ao usuário em procedimentos de 
nebulização e oxigenoterapia, com a vantagem de se 
fazer "toillete" brônquica sem a necessidade de 
desconectá-la.) 

75   

317 
Manta Térmica Corpo Inteiro Infravermelho Longo - 
1,70X1,73M - 

8   

318 Manta Térmica Corporal 50 X 100Cm 8   

319 Multivias  (conector 2 vias ) 750   

320 Óculos acrílico 225   

321 Oxímetro de pulso automatico de dedo digital 38   

322 Paletes de polietileno branco 1,20 x 1,00 mt 15   

323 Papagaio (inox hospitalar) 15   

324 
Papel kraft para esterelização medindo 60cm x 
200metros rolo 

113   

325 
Papel Térmico Milimietrado para Eletrocardiógrafo ECG 
216mm x 30m 

113   

326 
Papel Térmico Milimietrado para Eletrocardiógrafo ECG 
80 mm X 30m 

60   

327 Papel manilha branco 60 cm x 250 m 38   

328 
Papel para impressora de vídeo ultra som UPP-110 HG 
110mm x 20 m em preto e branco  ( tipo Sony) 

23   
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329 

Prancha para imobilização em polietileno 1,83x0,44 mt 
com jogo de cinto aranha. Dimensionada para suportar 
vítimas com peso até 180 kg.  Rígida, leve e confortável. 
Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. 
Design em ângulo para melhor acomodação do 
paciente. Translúcida, para o uso em Raio-X e 
Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas 
para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o 
resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno 
com alta resistência a impactos. 

1   

330 
Propé Gramatura 20 Descartável Branco (Jarc) de  TNT e 
Polipropileno. Pacote 100 unidades (50 pares) 

1   

        

        

  
 LOTE 6 --( COTA DE 25 % EXCLUSIVO PARA MICRO 
EMPRESA) 

    

331 Fita cirúrgica 10cm x 4,5 m micropore grande 20   

332 Fita métrica 50   

333 
Fita p/ autoclave 19mm x 30m metros. Com marcas 
para comprovação da esterilização. Embalada 
individualmente. 

50   

334 
Fita adesiva hospitalar 16mm x 50 metros embalada 
individual (rolo) Fita crepe 

50   

335 
Fita microporosa hiporalegica branca 5,0cmx10metros 
com capa, expressura excelente fixação (tipo crepe). 

50   

336 

Fita p/ glicemia capilar, (Tiras individuais detecção de 
glicose no sangue determinação quantitativa por 
química enzimática, com leitura em monitor portátil 
fácil e rápida, caixa com  50 tiras. Marca conforme a 
fornecida pelo SUS One call 

125   

337 Fixador citológico frasco c/ 100 ml 50   

338 

Fluxômetro oxigênio para Rede Canalizada. Função de 
controlar a vazão do gás de acordo com volume 
recomendado. Fabricado em metal cromado de alta 
resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 
0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de 
fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 
11906. 

50   

339 Formol líquido 37% 1000 ml 7   

340 Fraldas geriatricas tam.: G pacote c/ 8 unid. 7   

341 Fraldas geriatricas tam.: M pacote c/ 8 unid. 7   

342 Fraldas geriatricas tam.: XG pacote c/ 8 unid. 7   

343 Fraldas infantil pacote c/ 8 unid. TAM: P 12   

344 Gase hidrófila 7,5cm x 7,5 cm pacote 500 unidades 1250   

345 Gase rolo tipo queijo 13 fios  pacotes 37   

346 

Gel Condutor Plurigel para Exames de Ultrassom e 
Eletrocardiograma 5 Kg  (um gel não gorduroso, 
inodoro e translúcido. É facilmente absorvido por 
guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua 
remoção após o procedimento). Por ser isento de sal, 
não danifica os aparelhos, composição Água purificada, 

25   
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glicerina, neutralizante, polímero carboxivinílico e 
conservante a base de isotiazolinona. Tipo : Carbogel 

347 Glutaraldeídeo 2% - galão 5 litros                             50   

348 Hastes flexíves, caixa 75 . tipo contonete 25   

349 Intra Carth 14 37   

350 Intra Carth 16 37   

351 Iodopovidona 10% solução tópica - 1000 ml 50   

352 Iodopovidona solução degermante - 1000 ml 50   

353 

Indicador biológico para esterelização a vapor e a óxido 
de etileno (ETO) . Deverá conter uma tira de esporos 
para cada tipode esterelização dentro de uma ampola 
plástica. Caixa com 10 ampolas.   

2   

354 Kit p/ inalaçao completo adulto 12   

355 Kit p/ inalaçao completo infantil 50   

356 Kit para coleta de PCCU - P 2500   

357 Kit para coleta de PCCU - M 5000   

358 Kit para coleta de PCCU - G 1250   

359 Lâmina de bisturi nº 11 pontiaguda cx c/ 100 unidades 7   

360 Lâmina de bisturi nº 15 pontiaguda cx c/ 100 unidades 75   

361 Lâmina de bisturi nº 23 cx c/ 100 unidades 250   

362 Lanterna clínica média 20   

363 
Lençol desc. 2.00x0.090cm  sem elástico pacote com 10 
unid. 

12   

364 Lençol rolo descartável picotado 70cm x 50cm. 12   

365 Lidocaína gel 02% frasco com 30 gramas 62   

366 

Luva ginecogica, pacote com 100 unidades, 
transparente descartável, esteril ambidestra, 
embaladas em pacotes individuais, informação impresa 
na embalagem sobre especificações do produto, marca, 
quantidade e validade. 

12   

367 
Livro de registro Específico- Medicamentos controlados 
Psicotrópicos PORTARIA 344 / 98 100 folhas 

2   

368 Luva estéril  nº 7,0 cx c/ 200 pares 25   

369 Luva esteril n 6,5 cx c/ 200 pares 17   

370 Luva estéril nº 7,5 caixa c/ 200 pares 17   

371 Luva estéril nº 8,0 caixa c/ 200 pares 17   

372 Luva estéril nº 8,5 cx c/ 200 pares 12   

373 Luvas de procedimento tamanho G- caixa c/ 100 125   

374 Luvas de procedimento tamanho M - caixa c/ 100 500   

375 Luvas de procedimento tamanho P- caixa c/ 100 500   

376 Luvas de procedimento tamanho PP- caixa c/ 100 250   

377 Malha tubular 10 cm 1 unidade 1250   

378 Malha tubular 15 cm 1 unidade 625   

379 Máscara N-95 cx c 20 50   

380 Máscaras tripla c/ elastico cx c/ 50 250   
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381 

Máscara de traqueostamia PVC infantil ( Oferece um 
maior conforto ao usuário em procedimentos de 
nebulização e oxigenoterapia, com a vantagem de se 
fazer "toillete" brônquica sem a necessidade de 
desconectá-la.) 

50   

382 

Máscara de traqueostamia PVC adulto ( Oferece um 
maior conforto ao usuário em procedimentos de 
nebulização e oxigenoterapia, com a vantagem de se 
fazer "toillete" brônquica sem a necessidade de 
desconectá-la.) 

25   

383 
Manta Térmica Corpo Inteiro Infravermelho Longo - 
1,70X1,73M - 

2   

384 Manta Térmica Corporal 50 X 100Cm 2   

385 Multivias  (conector 2 vias ) 250   

386 Óculos acrílico 75   

387 Oxímetro de pulso automatico de dedo digital 12   

388 Paletes de polietileno branco 1,20 x 1,00 mt 5   

389 Papagaio (inox hospitalar) 5   

390 
Papel kraft para esterelização medindo 60cm x 
200metros rolo 

37   

391 
Papel Térmico Milimietrado para Eletrocardiógrafo ECG 
216mm x 30m 

37   

392 
Papel Térmico Milimietrado para Eletrocardiógrafo ECG 
80 mm X 30m 

20   

393 Papel manilha branco 60 cm x 250 m 12   

394 
Papel para impressora de vídeo ultra som UPP-110 HG 
110mm x 20 m em preto e branco  ( tipo Sony) 

7   

395 

Prancha para imobilização em polietileno 1,83x0,44 mt 
com jogo de cinto aranha. Dimensionada para suportar 
vítimas com peso até 180 kg.  Rígida, leve e confortável. 
Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. 
Design em ângulo para melhor acomodação do 
paciente. Translúcida, para o uso em Raio-X e 
Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas 
para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o 
resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno 
com alta resistência a impactos. 

1   

396 
Propé Gramatura 20 Descartável Branco (Jarc) de  TNT e 
Polipropileno. Pacote 100 unidades (50 pares) 

1   

        

        

        

  
LOTE 7 ( COTA DE 75% ABERTO A PARTICIPAÇÃO 

GERAL) 
    

397 Placa hidrocolóide 20 x 15 cm 75   

398 

Preservativo Masculino,á base de água, hiporalegico, ph 
neutro,  COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, LARGURA 4, 
40CM, ESPESSURA MÍNIMA 0, 045 MM, APLICAÇÃO 
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, incolor e inodoro 
SEM Latex.  Caixa com 144 und. 

38   
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399 

Preservativo masculino, material em látex de borracha 
natural COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, 
LARGURA NOMINAL 49 MM, ESPESSURA MÍN. 0,03MM, 
LUBRIFICADO, S/ESPERMICIDA ,S/ODOR, 
C/RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, 
QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE400 E 700MG. 
Caixa com 144. 

75   

400 Pulseira p/ RN feminino 375   

401 Pulseira p/ RN masculino 375   

402 Sacos Lixo Infectante Hospitalar 100L 100 unid Branco 113   

403 Sacos lixo infectante hospitalar 50L 100 unid Branco 113   

404 Scalp nº 19 - caixa c/ 100 75   

405 Scalp nº 21- caixa c/ 100 75   

406 Scalp nº 23 - caixa c/ 100 150   

407 Scalp nº 25 - caixa c/ 100 150   

408 Scalp nº 27 cx c/ 100 agulhas curtas 75   

409 

Seringa descartável 01ml Insulina ultra fina C/Agulha 
fixa, dimensões 8,0 x 0,3 mm (30G). Características: 
estéril, atóxica, apirogênica, livres de látex, com agulha 
fixa, siliconizada em toda sua extensão com silicone 
grau médico que permite melhor penetração do bisel e 
deslize suave da cânula em todo percurso, fácil leitura 
da graduação, linhas e numeração da escala impressos 
de forma legível, graduação 100 UI: escala com 
intervalo de 2 em 2 unidades, agulha curta 0,8 x 0,3 mm 
(30G). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

188   

410 
Seringa 1 ml - agulha 6,0 x 0,25 mm Caixa com 100 
unidades. 

188   

411 

Seringa 10 ml - com agulha, de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida 
e resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

375   

412 

Seringa descartável 10 ml sem agulha, de uso único, 
bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro 
altamente e transparente, anel de proteção impedindo 
o desprendimento do êmbolo, escala de graduação 
nítida e resistente, embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

150   

413 

Seringa 20 ml - agulhada  de uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

188   
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414 

Seringa 3 ml - com agulha  uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

300   

415 

Seringa 3 ml - sem agulha uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente,  
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

188   

416 

Seringa 5 ml - com agulha  uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

750   

417 

Seringa descartável 5 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o  
esprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida 
e resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

75   

418 
Sistema de drenagem toráxica fechado nº 36(kit 
completo)500ml 

23   

419 
Sistema de drenagem toráxica fechado nº 38(kit 
completo)1litro 

19   

420 
Soro fisiológico 0,9% 100ml. Sistema fechado  caixa 
c/100 

225   

421 

Soro fisiológico : Frasco de 250 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa 40 unid. 

375   

422 

Soro fisiológico : Frasco de 500 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa com 24 

1125   

423 

Soro fisiológico : Frasco de 1000 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa com 12unid. 

150   

424 

SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 250 ML: Frasco de 
250 ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% com 5% de Glicose, 
com n.º de lote e prazo de validade no frasco. Caixa 40 
und. 

600   

425 

 SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 500 ML : Frasco de 
500 ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% com 5% de Glicose, 
com n.º de lote e prazo de validade no frasco. Caixa 24. 

375   
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426 

SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 100 ML: Frasco de 
100ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução Aquosa de Glicose a 5%, com n.º de lote e 
prazo de validade no frasco. Caixa 70 unid. 

188   

427 

Sonda foley  nº 10 - 2 vias cx c/ 10  em látex e silicone, 
esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data 
de esterilização, validade, número do lote, Registro 
Anvisa. 

23   

428 

Sonda foley  nº 12  - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

23   

429 

Sonda foley  nº 14 - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

23   

430 

Sonda foley  nº 16 - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

75   

431 

Sonda foley  nº 18 - 2 vias cx c/ 10 unidades  em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

60   

432 Sonda nasogástrica nº 06 curta pacote c/ 10 unidades 12   

433 Sonda nasogástrica nº 06 longa pacote c/ 10 unidades 15   

434 Sonda nasogástrica nº 08 longa pacote c/ 10 unidades 15   

435 Sonda nasogástrica nº 10 curta pacote c/ 10 unidades 8   

436 Sonda nasogástrica nº 10 longa pacote c/ 10 unidades 15   

437 Sonda nasogástrica nº 12 longa pacote c/ 10 unidades 12   

438 Sonda nasogástrica nº 14  longa pacote c/ 10 unidades 15   

439 Sonda nasogástrica nº 16 longa pacote c/ 10 unidades 23   

440 Sonda nasogástrica nº 18 longa pacote c/ 10 unidades 23   

441 Sonda nasogástrica nº 22 longa pacote c/ 10 unidades 8   

442 Sonda nasogástrica nº 24 longa pacote c/ 10 unidades 8   

443 Sonda retal nº 14 pacote c/ 10 unidades 8   

444 Sonda retal nº 18 pacote c/ 10 unidades 75   

445 Sonda traqueal 04 pacote c/ 10 unidades 75   

446 Sonda traqueal 06 pacote c/ 10 unidades 75   

     

        

  
LOTE 8--( COTA DE 25 % EXCLUSIVO PARA MICRO 

EMPRESA) 
    

447 Placa hidrocolóide 20 x 15 cm 25   

448 

Preservativo Masculino,á base de água, hiporalegico, ph 
neutro,  COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, LARGURA 4, 
40CM, ESPESSURA MÍNIMA 0, 045 MM, APLICAÇÃO 
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, incolor e inodoro 
SEM Latex.  Caixa com 144 und. 

12   
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449 

Preservativo masculino, material em látex de borracha 
natural COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, 
LARGURA NOMINAL 49 MM, ESPESSURA MÍN. 0,03MM, 
LUBRIFICADO, S/ESPERMICIDA ,S/ODOR, 
C/RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, 
QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE400 E 700MG. 
Caixa com 144. 

25   

450 Pulseira p/ RN feminino 125   

451 Pulseira p/ RN masculino 125   

452 Sacos Lixo Infectante Hospitalar 100L 100 unid Branco 37   

453 Sacos lixo infectante hospitalar 50L 100 unid Branco 37   

454 Scalp nº 19 - caixa c/ 100 25   

455 Scalp nº 21- caixa c/ 100 25   

456 Scalp nº 23 - caixa c/ 100 50   

457 Scalp nº 25 - caixa c/ 100 50   

458 Scalp nº 27 cx c/ 100 agulhas curtas 25   

459 

Seringa descartável 01ml Insulina ultra fina C/Agulha 
fixa, dimensões 8,0 x 0,3 mm (30G). Características: 
estéril, atóxica, apirogênica, livres de látex, com agulha 
fixa, siliconizada em toda sua extensão com silicone 
grau médico que permite melhor penetração do bisel e 
deslize suave da cânula em todo percurso, fácil leitura 
da graduação, linhas e numeração da escala impressos 
de forma legível, graduação 100 UI: escala com 
intervalo de 2 em 2 unidades, agulha curta 0,8 x 0,3 mm 
(30G). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

62   

460 
Seringa 1 ml - agulha 6,0 x 0,25 mm Caixa com 100 
unidades. 

62   

461 

Seringa 10 ml - com agulha, de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida 
e resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

125   

462 

Seringa descartável 10 ml sem agulha, de uso único, 
bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro 
altamente e transparente, anel de proteção impedindo 
o desprendimento do êmbolo, escala de graduação 
nítida e resistente, embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, 
validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

50   

463 

Seringa 20 ml - agulhada  de uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

62   
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464 

Seringa 3 ml - com agulha  uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

100   

465 

Seringa 3 ml - sem agulha uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente,  
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

62   

466 

Seringa 5 ml - com agulha  uso único, bico slip estéril, 
apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o desprendimento do 
êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 
Caixa com 100 unidades. 

250   

467 

Seringa descartável 5 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o  
esprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida 
e resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

25   

468 
Sistema de drenagem toráxica fechado nº 36(kit 
completo)500ml 

7   

469 
Sistema de drenagem toráxica fechado nº 38(kit 
completo)1litro 

6   

470 
Soro fisiológico 0,9% 100ml. Sistema fechado  caixa 
c/100 

75   

471 

Soro fisiológico : Frasco de 250 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa 40 unid. 

125   

472 

Soro fisiológico : Frasco de 500 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa com 24 

375   

473 

Soro fisiológico : Frasco de 1000 ml com sistema de 
infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio 
a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. 
Caixa com 12unid. 

50   

474 

SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 250 ML: Frasco de 
250 ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% com 5% de Glicose, 
com n.º de lote e prazo de validade no frasco. Caixa 40 
und. 

200   

475 

 SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 500 ML : Frasco de 
500 ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% com 5% de Glicose, 
com n.º de lote e prazo de validade no frasco. Caixa 24. 

125   
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476 

SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 100 ML: Frasco de 
100ml com sistema de infusão fechado, contendo 
Solução Aquosa de Glicose a 5%, com n.º de lote e 
prazo de validade no frasco. Caixa 70 unid. 

62   

477 

Sonda foley  nº 10 - 2 vias cx c/ 10  em látex e silicone, 
esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data 
de esterilização, validade, número do lote, Registro 
Anvisa. 

7   

478 

Sonda foley  nº 12  - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

7   

479 

Sonda foley  nº 14 - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

7   

480 

Sonda foley  nº 16 - 2 vias cx. c/ 10 unidades em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

25   

481 

Sonda foley  nº 18 - 2 vias cx c/ 10 unidades  em látex e 
silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. 

20   

482 Sonda nasogástrica nº 06 curta pacote c/ 10 unidades 3   

483 Sonda nasogástrica nº 06 longa pacote c/ 10 unidades 5   

484 Sonda nasogástrica nº 08 longa pacote c/ 10 unidades 5   

485 Sonda nasogástrica nº 10 curta pacote c/ 10 unidades 2   

486 Sonda nasogástrica nº 10 longa pacote c/ 10 unidades 5   

487 Sonda nasogástrica nº 12 longa pacote c/ 10 unidades 3   

488 Sonda nasogástrica nº 14  longa pacote c/ 10 unidades 5   

489 Sonda nasogástrica nº 16 longa pacote c/ 10 unidades 7   

490 Sonda nasogástrica nº 18 longa pacote c/ 10 unidades 7   

491 Sonda nasogástrica nº 22 longa pacote c/ 10 unidades 2   

492 Sonda nasogástrica nº 24 longa pacote c/ 10 unidades 2   

493 Sonda retal nº 14 pacote c/ 10 unidades 2   

494 Sonda retal nº 18 pacote c/ 10 unidades 25   

495 Sonda traqueal 04 pacote c/ 10 unidades 25   

496 Sonda traqueal 06 pacote c/ 10 unidades 25   

        

        

  
LOTE 9 ( COTA DE 75% ABERTO A PARTICIPAÇÃO 
GERAL) 

    

497 Sonda traqueal 10 pacote c/ 10 unidades 113   

498 Sonda traqueal 12 pacote c/ 10 unidades 113   

499 Sonda traqueal 14 pacote c/ 10 unidades 38   

500 Sonda traqueal 16 pacote c/ 10 unidades 38   

501 Sonda traqueal 18 pacote c/ 10 unidades 38   
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502 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 8.5 pacote com 10 
unidade. ubo de material plástico utilizado para 
intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

75   

503 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão7.5 pacote com 10 
unidade. ubo de material plástico utilizado para 
intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

38   

504 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 8.0 lote c/10unidade.  
ubo de material plástico utilizado para intubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

38   

505 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 9.0 lote c/10unidade. 
ubo de material plástico utilizado para intubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

38   

506 

Sonda uretral nº 06 - pacote c/ 10 unidade Sonda 
uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno 
apriogenio nº. 06. Embalagem contendo data de 
esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. 

38   

507 

Sonda uretral nº 08 - pacote c/ 10 unidades Sonda 
uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno 
apriogenio. Embalagem contendo data de esterilização, 
validade, número do lote, Registro Anvisa. 

38   

508 

Sonda uretral nº 10 - pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote, Registro Anvisa. 

38   

509 
Sonda uretral nº 12  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 

150   
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número do lote, Registro Anvisa. 

510 

Sonda uretral nº 14  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote, Registro Anvisa. 

150   

511 

Sonda uretral nº 16  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote,  Registro Anvisa. 

23   

512 

Sonda Nutrição Enteral nº. 08, dispositivo de acesso ao 
estômago e intestino alto, permitindo a infusão de 
soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em 
poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, 
com ponta distal plástica transparente revestindo 
cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para 
passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a 
sua extensão, conector proximal com dupla entrada 
universal em Y permitindo acesso separado para a 
nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço 
inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade 
adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. 
Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. Pacote com 10unid. 

38   

513 Tela em polipropileno (marlex) 20 x 15cm 38   

514 

Termômetro digital clínico com ponta flexível, 
totalmente resistente à água, com bateria de longa 
duração, tempo mínimo aproximado de medição: 1 
minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 42ºC, com estojo 
de proteção, contendo data de fabricação e nº. de lote. 

113   

515 Touca c/ elástico pacotes c/ 100 unidades 225   

516 Tubo em silicone p/ aspiração e oxigenoterapia 75   

517 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 4,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

38   

518 

Tubo orotraqueal  ou Endotraqueal 2,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

519 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 3,0(c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

38   
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520 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 3,5 (c/cuff) c/balão  
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

521 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 4,0 (c/ cuff)c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em  Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável . 

38   

522 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 5,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;  Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

523 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 5,5 c/ cuff (c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;) Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável . 

38   

524 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 6,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

525 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 6,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

526 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 7,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

527 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 7,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

528 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 8,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   
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529 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 8,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

38   

530 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 9,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

38   

531 
Umificador p/ oxigênio  c/frasco plástico 250ml p/o2. 
Frasco com indicação de nível máximo e mínimo; 
Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; 

45   

532 
Válvula reguladora p/ oxigenio. As válvulas redutoras de 
pressão para cilindro foram desenvolvidas para 
controlar a pressão de saída de Oxigênio. 

38   

533 

Válvula Reguladora Cilindro de Oxigênio + Fluxômetro + 
Umidificador  - (Kit.) foi desenvolvida para controlar a 
pressão de saída de Oxigênio. Fabricada em metal 
cromado de alta resistência, manômetro de alta 
pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com 
filtro de bronze, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de 
segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 
11725 e 11906. Especificações técnicas: - Manômetro 
de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - 
Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa 
de 3,5 Kgf/cm2; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - 
Fabricado em metal cromado. 

38   

534 
 Vaselina liquida 100%. Apresentação: frasco com 1 
litro. Registro Anvisa, contendo data de fabricação e 
validade. 

23   

535 Vicryl 0 agulhado cx c/ 24 unidades agulha 4.8 cm 23   

536 Vicryl 1-0 agulhado cx c/ 24 unidades 23   

537 Vicryl 2-0 agulhado cx c/ 24 unidades 23   

538 Vicryl 3-0 agulhado cx c/ 24 unidades 23   

539 Vicryl 4-0 agulhado cx c/ 24 unidades 23   

        

   
  

   
  

 
LOTE 10--( COTA DE 25 % EXCLUSIVO PARA 

MICRO EMPRESA)    

540 Sonda traqueal 10 pacote c/ 10 unidades 37   

541 Sonda traqueal 12 pacote c/ 10 unidades 37   

542 Sonda traqueal 14 pacote c/ 10 unidades 12   

543 Sonda traqueal 16 pacote c/ 10 unidades 12   

544 Sonda traqueal 18 pacote c/ 10 unidades 12   
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545 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 8.5 pacote com 10 
unidade. ubo de material plástico utilizado para 
intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

25   

546 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão7.5 pacote com 10 
unidade. ubo de material plástico utilizado para 
intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

12   

547 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 8.0 lote c/10unidade.  
ubo de material plástico utilizado para intubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

12   

548 

Sonda endotraqueal PVC c/ balão 9.0 lote c/10unidade. 
ubo de material plástico utilizado para intubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 
Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso 
único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Tubo 
em PVC; Manguito em PVC elástico; 

12   

549 

Sonda uretral nº 06 - pacote c/ 10 unidade Sonda 
uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno 
apriogenio nº. 06. Embalagem contendo data de 
esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. 

12   

550 

Sonda uretral nº 08 - pacote c/ 10 unidades Sonda 
uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno 
apriogenio. Embalagem contendo data de esterilização, 
validade, número do lote, Registro Anvisa. 

12   

551 

Sonda uretral nº 10 - pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote, Registro Anvisa. 

12   

552 
Sonda uretral nº 12  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 

50   
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número do lote, Registro Anvisa. 

553 

Sonda uretral nº 14  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote, Registro Anvisa. 

50   

554 

Sonda uretral nº 16  pacote c/ 10 unidades descartável, 
esterilizada por oxido de etileno apriogenio. 
Embalagem contendo data de esterilização, validade, 
número do lote,  Registro Anvisa. 

7   

555 

Sonda Nutrição Enteral nº. 08, dispositivo de acesso ao 
estômago e intestino alto, permitindo a infusão de 
soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em 
poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, 
com ponta distal plástica transparente revestindo 
cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para 
passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a 
sua extensão, conector proximal com dupla entrada 
universal em Y permitindo acesso separado para a 
nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço 
inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade 
adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. 
Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, 
contendo data de esterilização, validade, número do 
lote, Registro Anvisa. Pacote com 10unid. 

12   

556 Tela em polipropileno (marlex) 20 x 15cm 12   

557 

Termômetro digital clínico com ponta flexível, 
totalmente resistente à água, com bateria de longa 
duração, tempo mínimo aproximado de medição: 1 
minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 42ºC, com estojo 
de proteção, contendo data de fabricação e nº. de lote. 

37   

558 Touca c/ elástico pacotes c/ 100 unidades 75   

559 Tubo em silicone p/ aspiração e oxigenoterapia 25   

560 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 4,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

12   

561 

Tubo orotraqueal  ou Endotraqueal 2,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

562 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 3,0(c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

12   
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563 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 3,5 (c/cuff) c/balão  
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

564 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 4,0 (c/ cuff)c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em  Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável . 

12   

565 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 5,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;  Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

566 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 5,5 c/ cuff (c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros;) Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável . 

12   

567 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 6,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

568 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 6,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

569 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 7,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

570 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 7,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

571 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 8,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12,5   
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572 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 8,5 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. 

12   

573 

Tubo orotraqueal ou Endotraqueal 9,0 (c/cuff) c/balão 
fabricado de material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável 

12   

574 
Umificador p/ oxigênio  c/frasco plástico 250ml p/o2. 
Frasco com indicação de nível máximo e mínimo; 
Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; 

15   

575 
Válvula reguladora p/ oxigenio. As válvulas redutoras de 
pressão para cilindro foram desenvolvidas para 
controlar a pressão de saída de Oxigênio. 

12   

576 

Válvula Reguladora Cilindro de Oxigênio + Fluxômetro + 
Umidificador  - (Kit.) foi desenvolvida para controlar a 
pressão de saída de Oxigênio. Fabricada em metal 
cromado de alta resistência, manômetro de alta 
pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com 
filtro de bronze, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de 
segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 
11725 e 11906. Especificações técnicas: - Manômetro 
de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - 
Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa 
de 3,5 Kgf/cm2; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - 
Fabricado em metal cromado. 

12   

577 
 Vaselina liquida 100%. Apresentação: frasco com 1 
litro. Registro Anvisa, contendo data de fabricação e 
validade. 

7   

578 Vicryl 0 agulhado cx c/ 24 unidades agulha 4.8 cm 7   

579 Vicryl 1-0 agulhado cx c/ 24 unidades 7   

580 Vicryl 2-0 agulhado cx c/ 24 unidades 7   

581 Vicryl 3-0 agulhado cx c/ 24 unidades 7   

582 Vicryl 4-0 agulhado cx c/ 24 unidades 7   

        

 

7 DO PRAZO DE EXECUSÃO  

Imediato após a Assinatura do Contrato. 

8 DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será na data de sua assinatura até 31/12/2019. 

 

 O valor global da presente proposta é de R$ --------------------(----------------------valor por extenso-----------------

-------). 

1-Ao lado da descriminação do produto informar a marca ofertada  

2-OS produtos serão entregues no município de Rurópolis de forma fracionada mediante requisição, para 
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atender a necessidade diária do comprador.  

Validade da proposta: dia/mês/ano. 

Prazo de entrega: dia/mês/ano. 

Condições de pagamento: a vista –a prazo - com entrega, etc. 

Dados bancários: 

Banco; 

Agencia: 

conta corrente: 

e-mail da Licitante: 

Telefone fixo nº:  

Celular nº: 

 Localidade ______ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

___ (assinatura)__ 

Nome do representante 
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ANEXO III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

Pregão Presencial nº. 019/2019-PP/SEMSA 
Processo Nº. 019/2019-PP/SEMSA 

 
 

 
 
Edital do Pregão n°. _____  
À ___(Entidade de Licitação), 
 
Prezados Senhores, 
 
_{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo), tendo examinado o Edital, vem 
apresentar a presente proposta para   CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL HOSPTALAR, de conformidade com o Edital mencionado. 
Outrossim, declara que: 
a) Está apresentando proposta para os seguintes lote: __ (indicar os itens) __; 
b) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 
Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.  
 
 
Localidade, aos ______ dias de ___________ de 2019. 
 
 
 
 

___ (ASSINATURA)__ 
Nome do representante 
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ANEXO IV 
 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
Pregão Presencial nº. 019/2019-PP/SEMSA 
Processo nº. 019/2019-PP/SEMSA 
 

 
 

(Exigida pelo Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520) 
Edital do Pregão n°._____ 
À ____{Entidade de Licitação), 
 
Prezados Senhores, 
 
 
__{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo)__, Tendo examinado o Edital, 
nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao (a) Pregoeiro (a) da (ENTIDADE DE LICITAÇÃO) que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma 
da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº. 02 - Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no 
Pregão de n° ______/____, que realizar-se-á no dia, às __________. 
 
 
 
 
 
Localidade, __ de _____de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

____(ASSINATURA)____ 
Nome do proponente 
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ANEXO V  
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo 

da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste 

ato por seu(s) (qualificação (ões) do(s) outorgante(s)) Sr (a)..........................., portador (a) da Cédula de 

Identidade RG n.º............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui (em) seu bastante Procurador o 

(a) Sr (a)....................................., portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 

n.º.................................., a quem confere (imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da 

Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao 019/2019-PP/SEMSA, 

com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas 

na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

Outorgante. A presente Procuração é válida até o dia ............. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Outorgante 

Local e data. 
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ANEXO VI 

    
 

 

DECLARAÇÃO    

 
 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 

27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

Data: 

Pregão n°.: _____  

 

À ___{Entidade de Licitação)___ 

 

Prezados Senhores, 

 

 

_{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo)__, declara, sob as penas da lei, 

que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho 

ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Rurópolis,................. de 2019. 

   
    

 

 
  

Carimbo e assinatura  
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para 

fins do Pregão nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º  da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 

impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.  

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item 3 por ocasião do 

credenciamento 

 

 
 
 

_____________________________ 
Carimbo e assinatura 
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Processo n°.: 019/2019-PP/SEMSA 
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
Assunto: Compra de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
HOSPTALAR 
 
Da: CPL / Pregão Presencial 
AO: Departamento Jurídico 
 
 
Estamos encaminhando a esse Núcleo para parecer jurídico e vista no Edital. 
 
 Rurópolis-PA, Rurópolis (PA), 14 de Março   de 2019..  
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
LUANA KYHARA DINIZ 

Coordenador – CPL/pregão  
 
 
 
 
RECEBIDO, no departamento jurídico em, 
 
 
 
 
 
   RENATO FERREIRA DE BARROS NETO 
Assessor Jurídico do Município de Rurópolis 
        Inscrito na OAB/PA Nº. 24.141 
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PARECER JURIDICO PREVIO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA Pregão presencial 
n° 019/2019-PP/SEMSA. Objeto: contratar empresa 
especializada no fornecimento CONTRATAR EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
HOSPTALAR para atender as necessidades Secretaria Municipal 
de Saúde, do município de Rurópolis-pa. Data da abertura 
03/04/2019 Horário 09h00min Será julgado o processo de 
licitação na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal 
de Rurópolis. Para aquisição do edital compareça na sede do 
município edital esta disponível em www.ruropolis.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações). Mauricio de Siqueira 
Pereira da Silva-pregoeiro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruropolis.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2019-PP/SEMSA, aos vinte e quatro 
dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 9h00 horas, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS, na sala da comissão de licitação, instalou-se a sessão para receber as 
propostas e documentações de credenciamento do Pregão Presencial n°. 019/2019-PP/SEMSA, 
cujo objeto é CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
HOSPTALAR, a fim de atender às necessidades da secretaria municipal de saúde programa TFD, 
nas quantidades, especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência - 
Anexo II (Processo n° 019/2019-PP/SEMSA. Aberta a sessão compareceram os seguintes 
licitantes: A M DOS SANTOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS e J. D. ROCHA DA SILVA E M. L. P. DA SILVA 

SERVIÇOS A sessão compareceu apenas o pregoeiro e não foi realizada por falta de quórum  o 
Pregoeiro MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, remarca a sessão para o dia 
08/02/2019 as (9h00min).no mesmo local . e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente 
ATA que segue assinada por todos os participantes. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 

PREGOEIRO, PORTARIA Nº. 025/2017GAB 
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2ª chamada Pregão presencial n° 019/2019-PP/SEMSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA Pregão presencial 

n° 019/2019-PP/SEMSA. Objeto: contratar empresa 

especializada no fornecimento CONTRATAR EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 

HOSPTALAR por falta de quórum fica remarcada a abertura 

para o dia 08/02/2019 horário: 9h00min Será julgado o 

processo de licitação na sala de licitações no prédio da 

prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital 

compareça na sede do município ou 

www.ruropolis.pa.gov.br www.tcm.pa.gov.br (mural de 

licitações). Mauricio de Siqueira Pereira da Silva-pregoeiro 

 
 
 

  

http://www.ruropolis.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/

