
 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, 

QUE SE ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

 
Registro de Preços de diversos materiais 

ambulatoriais a serem utilizados pela rede 

Municipal de Saúde. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 986 e 987 de 
26 de fevereiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e no que couber, as 
disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço, por item, através do 
link http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/. A sessão pública será dia 27 de outubro de 
2021, com início às 9 horas, horário de Brasília – DF. Esta licitação objetiva o REGISTRO DE 
PREÇOS de diversos materiais ambulatoriais, processada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº 267 de 17 de fevereiro de 2021.  

 
1  DO OBJETO 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário de materiais 
ambulatoriais, conforme as especificações mínimas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 
VII), para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem adquiridos quando deles o município tiver 
necessidade. 
1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no Centro Municipal de Saúde, Rua Costa e Silva, nº 639, Serafina Corrêa-RS, livre de 
fretes e carga e descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou 
indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município.  
1.3 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de Empenho, 
que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.4 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao 
beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 
2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 DOS ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
3.1 Esclarecimentos e demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser 
solicitadas pelo endereço eletrônico licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br. 
3.2 Caso haja impugnações ao Edital interpostas por licitante deverá ocorrer até o segundo dia útil 
que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer cidadão, deverão ser 
apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação.   
3.3 Na hipóteses de ser enviado por e-mail deverá ser encaminhado por assinatura eletrônica ou 
deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, 
nº 202, Serafina Corrêa-RS. 
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4. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
4.1 Para ser efetuado o Credenciamento a licitante solicitar até dois dias uteis anteriores a Sessão 
Pública, a chave de acesso para participação no certame. 
4.1.1 A Licitante deverá acessar o link http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/ “clicar em 
clique aqui para solicitar a chave de acesso”, no canto superior direito e realizar o cadastro. A chave 
de acesso e senha serão encaminhados para o e-mail cadastrado. 
4.1.2 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio 
do sistema até o horário determinado para a realização do certame. 
4.1.3 Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus 
Anexos. 
4.2 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município de Serafina Corrêa, promotor da licitação, qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 
de sua chave e senha. 
5.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet e deverá acompanhar o andamento do 
certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
5.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 
6 ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6.1 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 
sistema até o horário determinado para a realização do certame. 
6.2 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
6.3 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
a) preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional; 
b) a marca dos produtos ofertados e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 
exigências editalícias; 
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 
pregão eletrônico; 
IMPORTANTE: Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da 
proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou 
logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua 
identificação, até que se encerre a etapa de lances.  
 

7 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.1 Todos os documentos incluídos no sistema, conforme o caso, deverão possuir assinatura 
eletrônica ou firma reconhecida em cartório. 
7.1.2 Todos os documentos que não puderem ter sua autenticidade conferida de forma eletrônica, 
deverão possuir autenticação em cartório na forma prevista em lei. 
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8 FORMULAÇÃO DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS   
8.1 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
8.4 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
8.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico.  
8.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.  
8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do maior 
lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da 
etapa competitiva, e as seguintes regras:  
a) O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance consignado no sistema.  
b) O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
c) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
9 MODO DE DISPUTA  
9.1 Será adotado o modo de disputa aberto, quando os licitantes terão a oportunidade de apresentar 
lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 6.  
9.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.  
9.3 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários.  
9.4  Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
9.5  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
negociação por menor preço.    
9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio 
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
9.7 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no site www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

 
10 NEGOCIAÇÃO, CRITERIO DE DESEMPATE E JULGAMENTO   
10.1 O critério de desempate irá ocorrer conforme estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 
10.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
10.3 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtida melhor proposta.  
10.4 A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 
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sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
10.5 Verificada sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o julgamento será 
pelo menor preço unitário por item.  
10.6 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará item a item classificados em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação 
da licitante conforme disposições do edital. 
10.7  Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
10.8 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
11 DA HABILITAÇÃO  
11.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá incluir no sistema os seguintes 
documentos: 
OBSERVAÇÃO: Os documentos referentes aos itens 11.2,11.3,11.4,11.5 e 11.6 deverão ser 
anexados junto ao sistema do Pregão Eletrônico em um arquivo único, podendo este ser zipado ou 
em PDF. 
11.2 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Documento de Identificação pessoal; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
e) Decreto de autorização, 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. 
 
11.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal apresentando 
o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral vigentes; ou outro 
documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do ramo de atividade da 
licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
11.4 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da empresa (Anexo II); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo Ministério 



 
 

 

do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com a 
Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo III); 
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo V). 
d) II - Declaração de Regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS 
(Anexo IV), com prova de regularidade emitida conforme segue: 

 Acessar o link www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

 Clicar no filtro CPF/CNPJ;  

 Digitar o CNPJ da empresa e clicar em adicionar e consultar.  
 
11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a data 
de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da data de 
abertura da licitação. 
 
11.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Licença Sanitária Municipal (Alvará de Saúde), dentro do prazo de validade. Caso o Município sede 

da licitante não possuir Vigilância Sanitária, deverá apresentar a Licença Sanitária Estadual. 

b) Autorização de Funcionamento - AFE, expedida pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, 

vigente, em nome da empresa participante da licitação, salvo empresas que se enquadrem nos 

incisos pertinentes do art. 5º da Resolução RDCnº16/2014 - ANVISA, o qual, esclarece para quais 

estabelecimentos não é exigida AFE. 

12 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/05 
12.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista 
deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova  
documentação fiscal que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão 
em que foi declarada como vencedora do certame.  
12.1.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
 
13 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
13.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência fixado 
pelo município para este processo licitatório. 
13.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de modo 
a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 
 
14 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 
14.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
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examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora ocasião em que a Pregoeira 
poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor. 
14.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou quando houver 
recurso pela própria autoridade competente. 
 
15 DOS PRAZOS 
15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar a Ata 
do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei 8.666/93. 
IMPORTANTE: A ata será enviada para assinatura eletrônica ao endereço cadastrado na 
proposta, devendo constar nesta a identificação da empresa ou do responsável pela 
assinatura e o CNPJ ou CPF.  A assinatura deverá ser processada dentro do prazo estabelecido 
no ato convocatório. 
15.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 
16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
16.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
16.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
16.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser assinadas eletronicamente e enviadas por 
e-mail ao endereço pregoeiro@serafinacorrea.rs.gov.br. 
16.4.1 Na hipótese da empresa não possuir assinatura eletrônica, deverá apresentar o recurso junto 
ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, motivo pelo 
qual, deverá responsabilizar pela entrega no prazo estipulado no subitem 16.1. 
 
17 DA ENTREGA DO OBJETO 
17.1 Os licitantes terão o prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação expedida pelo 
Município através do Pedido de Empenho para entregar os itens, no Centro Municipal de Saúde, Rua 
Costa e Silva, nº 639, Serafina Corrêa-RS, sem custos adicionais, livre de frete, carga e descarga.  
Observação: Por ocasião da entrega, os materiais deverão possuir o controle de qualidade e 
exigências estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de validade, bem como 
deverá ser apresentado o nº do Registro dos produtos na ANVISA e ou selo do INMETRO, para os 
itens que possuem essa exigência na sua descrição. 
17.1.1 Os materiais deverão possuir o controle de qualidade e exigências estabelecidas nas normas 
que os regulamentam em seu estado de validade, sendo que o prazo de validade dos materiais 
requisitados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento pelo 
município. 
17.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte.  
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17.3 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover 
as correções/substituições necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital.  
17.4 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência da Ata de Registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 
18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, posteriormente a entrega do 
objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo Fiscal da Ata e Secretário 
Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada na proposta financeira, e 
observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
18.1.1 Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, as informações bancárias 
deverão ser disponibilizadas na Proposta Financeira. 
18.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório. 
18.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
18.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
18.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
19 DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
19.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
19.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente 
atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
20 DAS PENALIDADES  
20.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida após a habilitação, conforme exigência editalícia: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;  
b) Manter comportamento inadequado durante o certame, mesmo após advertência verbal, 
consignada em ata pelo pregoeiro: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação; 
d) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 



 
 

 

valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
20.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
20.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa da Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
20.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, 
da Lei nº 8.666/93. 
20.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
20.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada, por escrito, da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
20.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.  
20.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
20.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
20.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
21 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
10.301.0213.2329.0000 – Incremento Temporário 
3.3.90.00.00 – Material de Consumo 
10.301.0213.2326.0000-Programa Previne Brasil 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
10.302.02.05.0000- Incentivo estadual para custeio e manutenção da unidade móvel 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de Preços, a 
ser assinada pela licitante vencedora do certame. 



 
 

 

23.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das contratações 
decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o período da sua 
vigência e nas condições deste Edital. 
23.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
23.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 
sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade 
de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
23.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o 
Preço Registrado. 
23.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
23.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente 
dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em 
disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências para aclarar os fatos e 
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração, 
com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 3418/2014 – Plenário). 
23.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
23.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de Preços, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
23.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora fixados, salvo quando 
ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em que será retificada a data 
e publicada nos meios pertinentes. 
23.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial 
registrado. 
23.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
23.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
23.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
23.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
23.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa;; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 



 
 

 

d) Anexo IV – Declaração de Regularidade no CEIS 
e) Anexo V – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço; 
g) Anexo VII – Termo de Referência; 
23.17 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.18 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
23.19O Edital relativo ao objeto, bem como os demais atos oriundos desta licitação, encontrar-se-ão 
à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a Prefeitura Municipal ou por meio 
do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

Serafina Corrêa, RS, 08 de outubro de 2021. 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

Este documento se encontra examinado e 
aprovado pela Assessoria Jurídica do Município.  
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/


 
 

 

(Em papel timbrado) 

ANEXO I 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as penas 

da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

ANEXO II 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

_____ por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  

 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

CNPJ: _____________________________________________ 

 

Razão Social: _______________________________________ 

 
          
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO III 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ___________ (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

  

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO IV 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no Município 

de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante legal, 

__________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA estar regular 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com consulta realizada 

no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro encontrados 
0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO V 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av./Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA para os 

devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no município 

de Serafina Corrêa. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

  REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Municipal Amantino 

Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina Corrêa, RS, inscrito 

no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdir 

Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, estabelecida _____, neste 

ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº _____;  , tendo em vista a homologação e 

adjudicação da licitação para REGISTRAR OS PREÇOS para o eventual fornecimento de materiais 

ambulatoriais, com as especificações descritas no Edital nº 153/2021 do Pregão Eletrônico nº 

007/2021, e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária na Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações, fazem parte integrante e complementar desta Ata de Registro de 

Preço, ajustam o presente termo e estabelecem as seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de diversos 
materiais ambulatoriais, de acordo com a Classificação Final dos Itens por Proponente anexa a 
esta Ata. 
1.1.1 As demais classificações podem ser verificadas no relatório de lances junto ao Processo 
Licitatório. 
1.2 A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no Centro Municipal de Saúde, Rua Costa e Silva, nº 639, Serafina Corrêa-RS, livre de 
fretes e carga e descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou 
indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município.  
1.3 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de Empenho, 
que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.4 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao 
beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
2.1 Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata do 
Registro de Preços, o fornecimento dos itens na quantidade que for preciso, mediante a expedição 
de Pedido de Empenho. 
2.2 As empresas detentoras dos preços terão o prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação 
expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para entregar os itens, sem custos 
adicionais, livre de frete, carga e descarga, no Centro Municipal de Saúde, Rua Costa e Silva, nº 639, 
Serafina Corrêa-RS.  
2.2.1 Por ocasião da entrega, os materiais deverão possuir o controle de qualidade e exigências 
estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de validade, sendo que o prazo de 
validade dos materiais requisitados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar do 
recebimento pelo município. 
Observação: Na entrega do material será verificado o nº do Registro dos produtos na ANVISA e ou 
selo do INMETRO, para os itens que possuem essa exigência na sua descrição. 



 
 

 

2.2.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte.  
2.3 Quando da entrega dos itens solicitados, o Município verificará a conformidade dos mesmos com 
a especificação do Edital, e verificada a não conformidade de algum dos requisitos, a detentora dos 
preços deverá promover as correções/substituições necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
sem ônus para o Município. 
2.4 O Pedido de Empenho será enviado via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, o pedido deverá ser retirado 
no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, Serafina Corrêa, no prazo 
de 1 (um) dia, contado a partir da convocação. 
2.4.1 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada do Pedido de Empenho poderá ser 
prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município. 
2.4.2 A não confirmação do recebimento ou a não retirada do Pedido de Empenho no prazo previsto, 
bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições 
previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por 
cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, 
conforme item previsto no Edital. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 O pagamento ocorrerá somente após o recebimento e conferência dos itens pela Secretaria 
requisitante, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis posteriores à entrega, sendo que a Nota Fiscal 
deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e fiscal da Ata do Registro de Preços, e para 
o pagamento serão observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.1.1 Somente após a entrega dos itens solicitados e aprovação dos mesmos pelo fiscal e Secretário 
da Pasta requisitante, a empresa detentora do preço poderá emitir a Nota Fiscal. 
3.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório (Pregão Eletrônico nº 007/2021 – Registro de Preços nº 035/2021). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com 
referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá além do 
pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, 
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o ANEXO 
em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme Instrução 
Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV ou 
IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente Ata 
do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, ou 
mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa adjudicatária 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, Conta 
nº ____. 
3.11 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante a 
vigência da presente Ata do Registro de Preços. 



 
 

 

3.12 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução dos 
preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no que 
se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente 
Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
5.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
10.301.0213.2329.0000 – Incremento Temporário 
3.3.90.00.00 – Material de Consumo 
10.301.0213.2326.0000-Programa Previne Brasil 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
10.302.02.05.0000- Incentivo estadual para custeio e manutenção da unidade móvel 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 
6.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Pedido de Empenho;  



 
 

 

e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
6.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
6.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da 
Lei nº 8.666/93. 
6.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
6.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
6.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
6.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
6.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
6.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de 
preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
7.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
7.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado 
ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
7.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 



 
 

 

administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
8.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá para 
preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
8.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata a 
presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o servidor ___, 
matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal suplente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
11.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo 
invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de perfeito 
cumprimento da Ata.  
11.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 
casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, caso 
a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
11.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 
Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
11.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 
11.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento 
compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e o Preço 
Registrado. 
11.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
11.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 



 
 

 

11.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem em 
qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
11.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a Administração 
Pública, conforme a Lei; 
11.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
11.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar 
ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
11.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
11.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
11.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
11.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
11.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 153/2021, que passa a integrá-la para 
todos os efeitos. 
11.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, toda 
a legislação que rege o objeto desta licitação. 
11.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 
Registro de Preços. 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato, em 
3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2021. 
_______________________ 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

_____________ 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas:    1) _________________________    2) _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO VII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

A 
Objeto: Registro de preços de diversos materiais ambulatoriais, para serem utilizados na 

rede municipal de saúde. 

B 
Justificativa: Suprir a demanda de serviços na área de saúde, em atendimento aos 

usuários do sistema de saúde municipal. 

C Prazo de entrega: Parcelado conforme requisitado pelo Município. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Prazo de Vigência do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F 
Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço 

unitário por item. 

ITE
M 

DESCRIÇÃO  
UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANT. 

ESTIMADA  

VALOR UNITÁRIO 

REFERENCIAL 

Obs.: O valor de cada item não deverá ser superior ao estabelecido na  
Lista de Valores para Referência. 

G 

Do pagamento: Em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo do objeto, 

mediante emissão da Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei 

de Licitações. 

H 
Da Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 

conta das dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

I 

Da entrega: Após a emissão do Pedido de Empenho por parte do Município, a empresa 
vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do solicitado, conforme 
determinado no momento da requisição, livre de frete, carga ou descarga, em local 
indicado pela municipalidade. 

J 

Da Garantia: Os materiais entregues deverão obedecer às especificações do Edital. 

O prazo de validade dos materiais licitados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a 

contar do recebimento pelo município. 

K 
Local da entrega: Centro Municipal de Saúde, Rua Costa e Silva, nº 639, Serafina 

Corrêa-RS. 

L Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Saúde. 

 



88597984/0001-80CNPJ: 

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

LISTA DE VALORES PARA REFERÊNCIA
Página 1 de 12

Licitação: 000113/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço UnidadeQuantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 029.001.001 ABAIXADOR DE LINGUA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE MADEIRA PCT 150

Pacote com 100 unidades
835,505,57

2 029.001.006 AGUA OXIGENADA 10 VOL FRS C/1000ML FRS 80
Água oxigenada, 10 volumes, frasco com 1000ml, validade mínima de 36 meses da data de fabricação, Registro na ANVISA. 

624,007,80

3 002.001.826 AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADOUN 500
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1´, TIPO PONTA
BISEL CURTO TRIFACETADO,
 TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCKEM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

295,000,59

4 001.007.636 AGULHA COLETA SANGUE A VÁCUO 22 G X 1 1/4 UN 500
Agulha coleta sangue a vácuo, material aço inoxidável siliconado, dimensão 22 g x 1 1/4´, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo
conexão conector luer lock em plástico, tipo fixação protetor plástico, característica adicional comsistema segurança segundo
nr/32, uso estéril, descartável, embalagem individual 

355,000,71

5 001.007.918 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 UN 5.000
Agulha descartável 13x4,5 hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de
sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel
trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau
cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Dispositivo de segurança e Registro na
ANVISA.  

850,000,17

6 029.001.009 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0 CAIXA COM 100 UNIDADES DISPOSITIVO DE SEGURANÇACX 40
Agulha descartável 25x8  indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em
aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão
em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de
polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Dispositivo de segurança e Registro na ANVISA.  Caixa com 100
unidades. 

553,6013,84

7 029.001.010 AGULHA DESCRTÁVEL 40X12 UN 4.000
Agulha descartável 40x12 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em
aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão
em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de
polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Dispositivo de segurança e Registro na ANVISA.   Unidade individual. 

880,000,22

8 029.001.012 ÁLCOOL ETÍLICO 90% FRS 30
Álcool etílico 90% uso hospitalar frasco com 1 litro. Validade 36meses. Para higienização de superfícies. 

272,109,07

9 029.001.258 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% FRS 1.500
Álcool etílico hidratado 70%, uso hospitalar, frasco com 1 litro: Desinfetante para superfícies corporais, superfícies fixas e artigos
não críticos utilizado em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Produto de uso profissional. O Álcool etílico
hidratado 70° inpm contém não menos que 69,10 % (p/p) e não mais que 73,30 % (p/p), correspondendo a não menos que 76,15
% (v/v) e não mais que 79,84 % (v/v) de C2H5OH de álcool etílico a 20 °C. Composição: álcool etílico e água desmineralizada.
Validade de 36 meses da data de fabricação. Registro na ANVISA. 

12.360,008,24

10 002.001.126 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%,  FRASCO COM 5 LITROS GL 300
Álcool etílico hidratado 70%, uso hospitalar, frasco com 5 litros: Desinfetante para superfícies corporais, superfícies fixas e artigos
não críticos utilizado em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Produto de uso profissional. O Álcool etílico
hidratado 70° inpm contém não menos que 69,10 % (p/p) e não mais que 73,30 % (p/p), correspondendo a não menos que 76,15
% (v/v) e não mais que 79,84 % (v/v) de C2H5OH de álcool etílico a 20 °C. Composição: álcool etílico e água desmineralizada.
Validade de 36 meses da data de fabricação. Registro na ANVISA. 

11.091,0036,97

11 002.001.174 ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5 LITROS GL 500
Álcool gel 70% galão com 5 litros, sem fragrância, transparente: Higienizador em gel, neutro, composto de álcool etílico 70%,
isopropílico menor que 5% agentes hidratantes com vitamina e, indicado para ação bactericida e anti-séptico de mãos,
acondicionado em plástico, com válvula dosadora tipo pump e anti retorno, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA. 

22.335,0044,67

12 029.001.373 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML, COM DISPENSADOR, SEM FRAGRÂNCIA, TRANSPARENTEFRS 400
Álcool gel 70% frasco com 500ml, sem fragrância, transparente: Higienizador em gel, neutro, composto de álcool etílico 70%,
isopropílico menor que 5% agentes hidratantes com vitamina e, indicado para ação bactericida e anti-séptico de mãos,
acondicionado em plástico, com válvula dosadora tipo pump e anti retorno, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA.

4.360,0010,90

13 029.001.013 ALGODÃO EM ROLO HIDRÓFILO 500G RL 50
Algodão em rolo hidrófilo 500 gramas, confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e
anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar.

654,5013,09

14 002.001.397 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML UN 30 109,203,64
15 029.001.257 ALMOTOLIA FOSCA UN 50

Almotolias 250 ml frs fosca para produtos fotossensíveis
216,504,33

16 001.005.261 APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL UN 100
Aparelho de tricotomia descartável, provido de duas lâminas inox fixas, sem rebarbas ou sinal de oxidação, com corte uniforme e
afiado. Embalagem individual, com proteção nas lâminas. Registro na ANVISA.

185,001,85

17 029.001.155 ASPIRADOR PARA REDE DE GASES UN 10
Aspirador para rede de gases, aplicação oxigênio, tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume cerca de 400 ml,
tipo uso esterilizável, adicionais tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões com conectores para parede ou torpedo
de oxigênio. 

1.603,00160,30

18 029.001.272 ATADURA DE CREPE 10X1,80, 13 FIOS, PACOTE COM 12 UN PCT 100
Atadura de crepe 10x1,8 13 fios, 12 cm³ pacote c/ 12 unidades em repouso, descritivo: atadura de crepom - tipo I medindo 10 cm
de largura por 1,8 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão cru
ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.056, sob pena de desclassificação

1.375,0013,75

19 029.001.185 ATADURA DE CREPE 12X1,8 13 FIOS PACOTE COM 12 UN PCT 100
Atadura de crepe 12x1,8 13 fios, 12 cm³ pacote c/ 12 unidades em repouso, descritivo: atadura de crepom - tipo I medindo 12 cm

1.592,0015,92
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de largura por 1,8 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão cru
ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. o produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.056, sob pena de desclassificação

20 029.001.096 ATADURA DE CREPE 20X1,80 13 FIOS, 12CM³ PACOTE C/ 12 UNIDADES EM REPOUSOPCT 100
Atadura de crepe 20x1,80 13 fios, 12 cm³ pacote c/ 12 unidades em repouso, descritivo: atadura de crepom - tipo I medindo 20 cm
de largura por 1,80 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão cru
ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.056, sob pena de desclassificação

2.101,0021,01

21 029.001.098 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS,  06X1,8, PACOTE COM 12 UNIDADES PCT 90
Atadura de crepom 13 fios, 12 cm³ 06x1,8 pacote c/ 12 unidades em repouso, descritivo: atadura de crepom - tipo I medindo 06 cm
de largura por 1,8 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão cru
ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. o produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.056, sob pena de desclassificação

870,309,67

22 029.001.186 ATADURA DE CREPOM- TIPO I MEDINDO 10 CM DE LARGURA PCT 150
Atadura de crepom - tipo I medindo 10 cm de largura por 1,80 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm²,
com peso de 21,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da nbr 14.056, sob pena de desclassificação

3.702,0024,68

23 029.001.184 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 08X1,8, PACOTE COM 12 UNIDADES PCT 200
Atadura de crepom 13 fios, 12 cm³ 08x1,8 pacote c/ 12 unidades em repouso, descritivo: atadura de crepom - tipo I medindo 08 cm
de largura por 1,8 metro em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 100% algodão cru
ou mista, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.056, sob pena de desclassificação

5.166,0025,83

24 029.001.333 ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,20M UN 50
Atadura elástica 10cmx2,20m em repouso, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no
sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras e cirurgias vasculares/ortopédicas. Embalagem individual contendo
externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. 

68,501,37

25 001.001.677 ATADURA ELÁSTICA 12CMX2,20 M UN 480
Atadura elástica 12cmx2,20m em repouso, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no
sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras e cirurgias vasculares/ortopédicas. Embalagem individual contendo
externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. 

772,801,61

26 029.001.080 ATADURA ELÁSTICA 15CMX2,20M UN 600
Atadura elástica 15cmx2,20m em repouso, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no
sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras e cirurgias vasculares/ortopédicas. Embalagem individual contendo
externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

1.146,001,91

27 002.001.917 BOBINAS DE PAPEL TERMOSSENSVEL 216X30 PARA ECG UN 20
 COMPATÍVEL COM APARELHO BIONET CARDIOTOUCH 3000

704,4035,22

28 029.001.326 BOBINAS PARA ECG 80MMX20M UN 200
Bobinas para ECG 80mmx20m – papel termossensível compatível com aparelho Alfamed Compassus 3000

1.230,006,15

29 029.001.325 BOBINAS PARA ECG 80X30 UN 20
papel termossensível compatível com aparelho EDAN SE-3

195,009,75

30 029.001.335 BOLSA COLETORA URINÁRIA PARA SONDA VESICAL DE DEMORA UN 500
 COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E LOCAL PARA COLETA DE URINA, SISTEMA FECHADO, COM FILTRO HIDROFÓBICO,
CAPACIDADE 2.000ML

2.740,005,48

31 029.001.231 BOLSA DE SORO FISIOLOGICO FRS 500 ML UN 1.000 4.400,004,40
32 029.001.259 BOLSA DE SORO FISIOLÓGICO FRS C/100 ML UN 1.000 3.270,003,27
33 002.001.769 BOLSA DE SORO FISIOLOGICO FRS C/1000 ML UN 200 1.412,007,06
34 002.001.784 BOLSA SORO FISIOLÓGICO FRS C/250 ML UN 1.500 5.205,003,47
35 029.001.319 BOLSA SORO GLICOFISIOLÓGICO FRS C/ 1000 ML UN 40 278,006,95
36 029.001.237 BOLSA SORO GLICOFISIOLÓGICO FRS C/500 ML UN 40 177,204,43
37 029.001.236 BOLSA SORO GLICOSADO 5% C/ 1000 ML UN 200 1.344,006,72
38 029.001.061 BOLSA SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ML UN 200 1.004,005,02
39 029.001.066 BOLSA SORO GLICOSADO 5%, FRASCO MALEÁVEL, 250 ML UN 80 285,603,57
40 029.001.112 BOLSA SORO RINGER C/ 1000 ML UN 50 311,506,23
41 001.001.194 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA DE 5 LITROS UN 6

Caixa organizadora de material em plástico capacidade para 05 litros, tampa com vedação. 
221,8236,97

42 001.003.003 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA DE 10 LITROS UN 6
Caixa organizadora de material em plástico capacidade para 10 litros, tampa com vedação. 

361,8060,30

43 001.001.106 CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS UN 6
Caixa organizadora de material em plástico capacidade para 20  litros, tampa com vedação. 

635,76105,96

44 029.001.075 CATETER INTRAVENOSO Nº 18 UN 250
Cateter intravenoso periférico flexível com dispositivo de segurança acionado por botão para infusões de média permanência n° 18.

655,002,62

45 029.001.076 CATETER INTRAVENOSO Nº 20 UN 250
Cateter intravenoso periférico flexível com dispositivo de segurança acionado por botão para infusões de média permanência n° 20

585,002,34

46 029.001.077 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 UN 1.000
Cateter intravenoso periférico flexível com dispositivo de segurança acionado por botão para infusões de média permanência n°22.

2.150,002,15

47 029.001.144 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 0.7X14MM UN 200 522,002,61
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CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL  COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO POR BOTÃO PARA
INFUSÕES DE MÉDIA PERMANÊNCIA Nº 24 0.7X14MM

48 029.001.078 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 UN 2.500
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL  COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO POR BOTÃO PARA
INFUSÕES DE MÉDIA PERMANÊNCIA Nº 24 0.7X19MM

8.300,003,32

49 029.001.204 CATETER NASAL ADULTO UN 150
Cateter nasal em PVC atóxico, flexível, transparente, descartável, tipo óculos, com prolongador e regulagem, estéril, embalado em
material que garanta sua integridade. TAMANHO ADULTO

211,501,41

50 029.001.156 CATETER NASAL INFANTIL UN 20
Cateter nasal em PVC atóxico, flexível, transparente, descartável, tipo óculos, com prolongador e regulagem, estéril, embalado em
material que garanta sua integridade. TAMANHO INFANTIL 

65,603,28

51 030.001.035 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5 % - LITRO L 16 228,1614,26
52 002.001.862 CLOREXIDINA 0,2% - LITRO -  CLOREXIDINA AQUOSA USO TÓPICA FRS 16

Clorexidina aquosa uso tópica clorexidina aquosa a 0,2% - digliconato de clorexidina em veículo aquoso. Frasco com 1.000 ml.
Embalagem com dados de identificação, procedência, data da fabricação e tempo de validade. Uso tópico 

166,8810,43

53 002.001.801 COLAR CERVICAL TAMANHO G UN 5
Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera
Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para permitir a verificação do Pulso
Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste através de fixação através de Fechos
de Contato TAMANHO G

122,7524,55

54 002.001.800 COLAR CERVICAL TAMANHO M UN 5
Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera
Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para permitir a verificação do Pulso
Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste através de fixação através de Fechos
de Contato TAMANHO M

134,8026,96

55 002.001.802 COLAR CERVICAL TAMANHO P UN 5
Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera
Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para permitir a verificação do Pulso
Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste através de fixação através de Fechos
de Contato TAMANHO P

134,5026,90

56 010.001.688 COLAR DE IMOBILIZAÇÃO CERVICAL 16 POSIÇÕES UN 2
 em uma única peça ajustável na altura e ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo
4 medidas padrão de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico. O colar deve possuir apoio de mento (queixo)
dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia
computadorizada. Possui uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos de Cricotirotomia ou Traqueostomia, bem
como abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. Também deve possuir registro na ANVISA.

206,14103,07

57 002.001.437 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 13 LITROSUN 80
Coletor de material perfuro cortante capacidade de 13 litros, tiras para manuseio, alta resistência, fácil montagem. 

751,209,39

58 002.001.663 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 20 LITROSUN 100
Coletor de material perfuro cortante capacidade de 20 litros, tiras para manuseio, alta resistência, fácil montagem. 

1.275,0012,75

59 002.001.848 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 LITROSUN 50
Coletor de material perfuro cortante capacidade de 7 litros, tiras para manuseio, alta resistência, fácil montagem. 

338,006,76

60 029.001.327 COLETOR DE URINA MASCULINO DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA TIPO PAPAGAIOUN 10 465,3046,53
61 010.001.468 COMADRE TIPO PÁ, 43X29CM 2,5L UN 6

 EM PVC QUE facilita o trabalho dos profissionais no momento da coleta da urina de pacientes acamados. Modelo tipo pá.
Capacidade para 2,5 litros. 

404,4067,40

62 029.001.342 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X7,5CM 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS PCT 2.000
 pacote com 500 unidades.

60.500,0030,25

63 029.001.303 COMPRESSA GAZE 10X10 CM 13 FIOS  8 CAMADAS PCT 500
Compressa gaze cirúrgica 10x10 cm 13 fios 8 camadas com 500 unidades

30.775,0061,55

64 002.001.624 CONJUNTO DE RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL KIT 3
Conjunto de Ressuscitador Manual KIT Neonatal – kit ressuscitador manual neonatal  com reanimador pulmonar tipo ambu
recém-nascido; com balão auto – inflável em silicone,
 válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em
silicone tamanho recém – nascido/neonatal, válvula –
 unidirecioal com acoplamento externo para máscara – válvula de escape (pop – off) - válvula de controle com bolsa reservatório de
oxigênio e extensão com conector – 
acondicionado em maleta transparente. 

774,00258,00

65 002.001.924 CONJUNTO DE RESSUSCITADOR MANUAL KIT PEDIÁTRICO KIT 3
Conjunto de Ressuscitador Manual KIT Pediátrico – kit ressuscitador manual pediátrico com reanimador pulmonar tipo ambu
pediátrico; com balão auto – inflável em silicone, 
válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em
silicone tamanho pediátrico, válvula – 
unidirecional com acoplamento externo para máscara – válvula de escape (pop – off) - válvula de controle com bolsa reservatório
de oxigênio e extensão com conector – 
acondicionado em maleta transparente. 

801,00267,00

66 010.001.521 CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL 10X5 CM CAPACIDADE P/ 300 MLUN 5 153,6530,73
67 002.001.920 CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL 10X5 CAPACIDADE PARA 900MLUN 5 199,2539,85
68 002.001.865 CURATIVO TRANSPARENTE CX 10

Curativo transparente, poliuretano, com compressa absorvente e recoberto adesivo, medidas aproximadas: 2 cm de largura e 7 cm
de comprimento, aplicação em pequenos ferimentos, caixa com 40 unidades. 

96,309,63

69 010.001.470 CUBA RIM DE AÇO INOX 26X12 CM UN 10 450,0045,00
70 001.007.503 DESINCRUSTANTE FRS 20

Desincrustante: solução ácida a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumentos
cirúrgicos. Revitaliza os instrumentais e dá brilho. Frasco com 01 litro. 

1.583,4079,17

71 029.001.262 ELETRODO CARDIOLOGICO ADULTO PCT 1 21,6921,69
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Eletrodo cardiológico adulto pacote com 50.

72 002.001.680 ENEMA GLICERINADO 130 ML CX C/ 20 CX 1 184,30184,30
73 029.001.308 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO COM INJETOR LATERAL UN 150

Equipo  para bomba de infusão compatível com bomba de infusão MiniMax Hartmann, em PVC, com suspiro, injetor lateral, estéril,
atóxico, conexão luer lock, embalado individualmente. 

453,003,02

74 002.001.133 EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO DE SOLUÇÕES UN 800
Equipo macrogotas para infusão de soluções, com câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com pinça rolete, com injetor
lateral. Com circuito mínimo de 1,20 m, estéril, atóxico, conexão Luer slip, embalado individualmente.

1.176,001,47

75 002.001.402 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL UN 30
Equipo para Dieta Enteral sistema aberto (gravitacional) Equipo para gotejamento gravitacional de nutrição enteral; Ponta
perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal; Câmara de
gotejamento flexível e transparente; Tubo flexível na cor azul em PVC com no mínimo 1,20 m de comprimento; Regulador de fluxo
(pinça rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e
validade e registro no Ministério da Saúde.

52,801,76

76 029.001.343 ESCOVA - ESCOVINHA DE LIMPEZA PARA MATERIAL UN 150
Escova - escovinha de limpeza para material estilo manicure e pedicure, tamanho pequena, cores diversas.

1.420,509,47

77 029.001.263 ESCOVA GINECOLÓGICA/ENDOCERVICAL ESTÉRIL PCT 15
Escova ginecológica/endocervical estéril pacote com 100 unidades: escova endocervical, material cabo plástico, material cerda:
microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, comprimento do cabo c 17 a 18 cm e cerdas com aproximadamente 2 cm,
descartável, atóxica. 

528,0035,20

78 010.001.191 ESFIGMOMANOMETRO ADOLESCENTE UN 10
ESFIGMOMANOMETRO ADOLESCENTE, COMPLETO, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO
ANTIALERGICO, IMPERMEAVEL, LAVAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM FECHO EM METAL, MANOMETRO DE ALTA
RESISTENCIA, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. PERA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTETICA DE
ALTA RESISTENCIA. O SISTEMA DE VALVULA DE AR COM PERA E MANGUITO PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO
ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, A P
ERFEITA VEDA«ÃO RETEM O AR COMPRIMIDO

876,8087,68

79 010.001.963 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO UN 40
 COMPLETO, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO, IMPERMEAVEL, LAVAVEL,
RESISTENTE E FLEXIVEL, 
COM FECHO EM METAL, MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. PERA E
MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA. 
O SISTEMA DE VALVULA DE AR COM PERA E MANGUITO PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E
ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM UMA LEITURA CORRETA
 DA PRESSÃO ARTERIAL, A PERFEITA VEDAÇÃO RETEM O AR COMPRIMIDO

3.922,0098,05

80 029.001.301 ESFIGMOMANOMETRO OBESO UN 10
ESFIGMOMANOMETRO OBESO, COMPLETO, COMPOSTO POR BRA«ADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO
ANTIALERGICO, IMPERMEAVEL, LAVAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM FECHO EM METAL, MANOMETRO DE ALTA
RESISTENCIA, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. PERA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTETICA DE
ALTA RESISTENCIA. O SISTEMA DE VALVULA DE AR COM PERA E MANGUITO PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO
ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, A P
ERFEITA VEDA«ÃO RETEM O AR COMPRIMIDO

1.118,30111,83

81 029.001.027 ESPARADRAPO 10X4,5M RL 100
 Tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, branca, com massa adesiva á base de borracha natural, óxido de
zinco e resina. Embalagem c/ capa protetora

929,009,29

82 029.001.116 ESPARADRAPO 5X4,5M RL 60
Tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, branca, com massa adesiva á base de borracha natural, óxido de
zinco e resina. Embalagem c/ capa protetora

415,806,93

83 029.001.314 ESPÁTULA DE AYRE DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MADEIRA, PCT C/ 100 UNPCT 20
Espátula de ayres, uso médico, pacote descartável com 100 unidades, confeccionada em madeira

205,0010,25

84 029.001.117 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO G UN 100
"ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO G UN DESCARTÁVEL Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e
transmissão luminosa.
Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso
borboleta) Fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Seu formato anatômico que favorece um
exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes"

172,001,72

85 029.001.028 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M UN 1.000
"ESPECULO VAGINAL TAMANHO M UN DESCARTÁVEL Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e
transmissão luminosa.
Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso
borboleta) Fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Seu formato anatômico que favorece um
exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes"

1.580,001,58

86 029.001.158 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P UN 1.000
"ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P  UN DESCARTÁVEL Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e
transmissão luminosa.
Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso
borboleta) Fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Seu formato anatômico que favorece um
exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes"

1.520,001,52

87 029.001.344 ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR COM DIAFRAGMA RESISTENTE UN 20
Estetoscópio biauricular com diafragma resistente, perfeito encaixe nas aurículas.

450,6022,53

88 029.001.208 EXTENSOR PARA EQUIPO BIFURCADO – DUAS VIAS UN 50
 medindo 20cm de comprimento, com perfeito ajuste nas conexões, com tampa nas extremidades, esteril, embalado
individualmente.

61,001,22

89 029.001.210 FIO DE SUTURA NYLON 5.0 C/ AG CX C/ 24 UNIDADES CX 10
Fio de sutura nylon 5.0 c/agulha, caixa contendo 24 unidades, agulha triangular

437,5043,75
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90 029.001.120 FIO DE SUTURA NYLON  4.0 C/AG CX C/24 TRIANGULAR CX 30 1.193,1039,77
91 002.001.141 FIO DE SUTURA NYLON 2.0 C/AG CX C/24 TRIANGULAR CX 2 81,7040,85
92 002.001.142 FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/AG CX C/24 TRIANGULAR CX 30 1.180,2039,34
93 002.001.922 FIO DE SUTURA NYLON 6.0 C/ AG CX C/24 TRIANGULAR CX 6 288,0048,00
94 002.001.485 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA CURATIVO 100MM X 10M UN 30

Fita adesiva transparente para curativo 100mmx10m. Composta de polietileno de baixa densidade, transparente, microperfurada,
livre de látex e hipoalergênica. Corte fácil em ambas direções elimina a necessidade de tesoura, Transparente. Ótima adesão,
Microperfurada, fácil corte em ambas as direções, Hipoalergênica, Livre de látex.

1.979,1065,97

95 029.001.346 FITA COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE 19MMX30MUN 100 515,005,15
96 029.001.215 FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR ROLO 19MM X 30M UN 50 218,504,37
97 002.001.722 FITA MICROPORE 100MMX10M UN 150

Fita micropore 100mmx10m fita hipoalérgica microporosa; alta aderência, confeccionada com substrato de não tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico, produto com capa protetora, cor branca.
Adesividade e retirada segura, sem deixar resíduo na pele.

1.428,009,52

98 002.001.497 FITA MICROPORE 12MM X 10 M UN 100
Fita micropore 12 mm x 10 m fita hipoalérgica microporosa; alta aderência, confeccionada com substrato de não tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico, produto com capa protetora, cor branca.
Adesividade e retirada segura, sem deixar resíduo na pele.

378,003,78

99 029.001.122 FITA MICROPORE 25MMX10M UN 150
 Fita micropore 25mmx10m fita hipoalérgica microporosa; alta aderência, confeccionada com substrato de não tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico, produto com capa protetora, cor da pele.
Adesividade e retirada segura, sem deixar resíduo na pele.

643,504,29

100 002.001.145 FITA MICROPORE 50 MM X 10 M UN 200
Fita micropore 50 mm x 10 m fita hipoalérgica microporosa; alta aderência, confeccionada com substrato de não tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico, produto com capa protetora, cor branca.
Adesividade e retirada segura, sem deixar resíduo na pele. 

1.152,005,76

101 029.001.073 FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100 ML UN 40
Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo aerossol com propriedades para fixação e sustentação da
integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.

487,2012,18

102 002.001.725 FLUXOMETRO 0-151PM TIPO FÊMEA UN 5
Fluoxometro 0-15lpm, tipo fêmea, corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; borboleta em
nylon com rosca metálica; niple de saída em latão cromado. 

408,4081,68

103 001.006.635 FRASCO BORRIFADOR/ PULVERIZADOR 500ML UN 30
Frasco borrifador/pulverizador plástico com bico - cor: transparente ou branco - com capacidade para 500ml.

429,9014,33

104 002.001.830 FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML FRS 10
Frascos para dieta enteral 300 ml - Descartável para acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 300 ml,
com dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente,
inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava,
dobrável com perfeito encaixe, a fim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual,
tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Embalagem plástica individual
lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade e prazo de validade.

21,202,12

105 029.001.091 GARROTE MEDICINAL HEMOSTÁTICO UN 30
Garrote medicinal hemostático para punção venosa. Descartável. Isento de látex .Produzido com Elastômero Termoplástico Não
talcado. Tiras destacáveis a cada 45 cm. Informações Técnicas: Composição Elastômero Termoplástico, Dimensões: 25 x 450 x
0.6 mm Caixa com rolo contendo 25 tiras com picote a cada 45 cm. 

1.220,1040,67

106 029.001.282 GAVETEIRO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO UN 6
Gaveteiro organizador de plástico tamanho: (a x l x p) 56 x 33 x 38 3 gavetas cor: branco, transparente ou translúcido 

248,4041,40

107 029.001.216 GAZE ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS, 8 DOBRAS 91X91 CM RL 20
 NÃO ESTÉRIL A Compressa de GAZE em ROLO apresenta-se em formato de bobina (ou GAZE tipo queijo como é conhecida nos
ambientes hospitalares) elaborada a partir de tecido de GAZE tipo tela 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado e
tratado especialmente para fins cirúrgicos.

1.712,6085,63

108 002.001.190 GEL CONDUTOR PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFICA  FRASCO 300MLFRS 30
Gel condutor para exame de ultrassonografia frasco 300ml gel condutor incolor para realização de exames de ultrassom e
eletrocardiograma, composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante e alcalinizante. Solúvel em água não
gorduroso e não escorre. Produto não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalérgico, não abrasivo e umectante, o que facilita
sua remoção do transdutor e da pele proporcionando ainda, entre um e outro, uma película suave e deslizante. 

146,104,87

109 002.001.410 GEL CONDUTOR PARA EXAME DE ULTRASSOM GALÃO 5L - GL UN 10
Gel condutor para exame de ultrassom galão 5litros - galão: gel condutor incolor para realização de exames de ultrassom e
eletrocardiograma, composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante e alcalinizante. Solúvel em água não
gorduroso e não escorre. Produto não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalérgico, não abrasivo e umectante, o que facilita
sua remoção do transdutor e da pele proporcionando ainda, entre um e outro, uma película suave e deslizante. 

414,5041,45

110 002.001.132 HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, TIPO COTONETECX 50
Caixa contendo 75 unidades.

114,502,29

111 029.001.162 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML UN 12
Hipoclorito de sódio 1% 1000ml. Validade mínima de 36 meses da data de fabricação, Registro na ANVISA. 

186,7215,56

112 001.004.101 INVÓLUCRO (TNT) PARA ESTERELIZAÇÃO 60X60 PCT 1.000
Invólucro (TNT) para esterilização 60x60 pacotes com 100 unidades. embalagem para esterilização em sms 60x60 cm embalagem
para esterilização confeccionado em não-tecido (sms), 100% polipropileno, medindo aproximadamente 60x60cm, composto pela
consolidação de duas camadas externas de não - tecido, com fibras e contínuas, sem memória, conferindo ao material resistência
mecânica e uma camada interna filtrante que proporciona barreira bacteriana de 99% a 100%, apresentando resistência a líquidos,
maleabilidade, baixo nível de desprendimento de partículas, resistência à inflamabilidade e à tração, controle de porosidade e
sendo biodegradável. 

104.330,00104,33

113 002.001.237 IODOFOR  AQUOSO 15% FRS  C/980 ML FRS 15
Iodofor  aquoso 15 % Frasco c/980 ml. Validade mínima de 36 meses da data de fabricação, Registro na ANVISA. 

417,0027,80

114 002.001.805 KIT DE CANULA OROFARINGEA GUEDEL UN 9 1.084,05120,45
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KIT DE CANULA OROFARINGEA GUEDEL COM OS SEGUINTES ITENS:
 1 cânula orofaringea de Guedel 110mm laranja,
1 cânula orofaringea de Guedel 100mmvermelha,
 1 cânula orofaringea de Guedel 90mm amarela,
 1 cânula orofaringea de Guedel 80mm verde,
 1 cânula orofaringea de Guedel 70mm branca, 
1 cânula orofaringea de Guedel 60mmpreta,
 1 cânula orofaringea de Guedel 50mm azul clara; 
1 cânula orofaringea de Guedel 40mm rosa

115 002.001.623 KIT DE REANIMAÇÃO MANUAL ADULTO KIT 3
Kit de reanimação manual adulto: conjunto de ressuscitador manual kit adulto- para uso em pacientes

659,01219,67

116 001.001.763 LAMINAS PARA BISTURI Nº 15- CAIXA C/100 CX 4
LAMINAS PARA BISTURI Nº 15- CAIXA C/100 unidades

170,9242,73

117 001.001.878 LAMINAS GINECOLOGICAS P/ EXAME - CX/100 CX 10 229,0022,90
118 029.001.041 LAMINAS PARA MICROSCOPIA COM BORDA FOSCA - CX C/ 50 UN CX 80

Laminas para microscopia fosca, não lapidada, borda 90º, caixa com 50 diminuição 25x75mm, extremidade fosca, espessura 1,0 a
1,2 mm

1.024,0012,80

119 002.001.681 LAMINULA 1,8X1,8 CAIXA COM 100 CX 1 31,5131,51
120 029.001.217 LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 50CMX50M RL 50

Lençol descartável, material papel, largura 50 cm, comprimento 50 metros, apresentação rolo não picotado, aplicação maca
hospitalar. Cor branca

594,5011,89

121 029.001.071 LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 MTSRL 100
Lençol descartável, material papel, largura 70 cm, comprimento 50 metros, apresentação rolo picotado, aplicação maca hospitalar.
Cor branca

1.681,0016,81

122 002.001.921 LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO À BASE DE NO MÍNIMO QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASESUN 50
 proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada,
estabilizante, detergente não iônico, biodegradável,
 atóxico, não corrosivo, com pH na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá
apresentar fichas dos itens: a)
 atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) vida útil do produto após diluição; c) proporção
da diluição;
 d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e
ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de pH; 
FRASCO COM 1 LITRO

973,5019,47

123 029.001.124 LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR 200
Luva cirúrgica estéril 6,5 par: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, esterilidade estéril, características adicionais
comprimentos mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico,
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica

514,002,57

124 029.001.042 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR 400
Luva cirúrgica estéril 7,0 par: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,0, esterilidade estéril, características adicionais
comprimentos mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico,
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

984,002,46

125 029.001.043 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR 500
Luva cirúrgica estéril 7,5 par: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,50, esterilidade estéril, características adicionais
comprimentos mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico,
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

1.285,002,57

126 029.001.044 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR 100
Luva cirúrgica estéril 8,0 par: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8,0, esterilidade estéril, características adicionais
comprimentos mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico,
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

258,002,58

127 029.001.125 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 PAR 50
Luva cirúrgica estéril 8,5 par: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8,50, esterilidade estéril, características adicionais
comprimentos mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico,
embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

124,002,48

128 001.007.858 LUVA PARA PROCEDIMENTOS, MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO CX 40
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, SEM TALCO, SEM AMIDO, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA,
 MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXAS COM 100 UNIDADES

2.078,0051,95

129 002.001.510 LUVA PARA PROCEDIMENTO BIOCOMPATÍVEL TAM M CX 30
Luva p/procedimento biocompatível, desenvolvimento improvável de resistência bacteriana, propriedades inalteráveis das luvas,
tecnologia de lixiviação, eficaz contra uma ampla gama de bactérias, produzidas com nitrilo com tecnologia amg (antimicrobial
gloves), tamanho M caixa com 100 unidades

2.407,5080,25

130 001.007.913 LUVA PARA PROCEDIMENTO BIOCOMPATÍVEL TAM P CX 100
Luva p/procedimento biocompatível, desenvolvimento improvável de resistência bacteriana, propriedades inalteráveis das luvas,
tecnologia de lixiviação, eficaz contra uma ampla gama de bactérias, produzidas com nitrilo com tecnologia amg (antimicrobial
gloves), tamanho P caixa com 100 unidades

8.050,0080,50

131 029.001.119 LUVA PARA PROCEDIMENTO EM  LÁTEX TAM GG CX 20
Luva para procedimento; em látex; com textura uniforme, sem falhas e ambidestra; lubrificada com pó bioabsorvível, para
procedimentos gerais não cirúrgicos; no tamanho EXTRA GRANDE GG; com punho acabado de bainha tipo longo; não estéril;
embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Estar em conformidade com a ABNT/NBR-11193 e
registro na ANVISA. Embaladas em caixas com 100 unidades.

1.233,2061,66

132 029.001.118 LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM G CX 50
Luva para procedimento; em látex; com textura uniforme, sem falhas e ambidestra; lubrificada com pó bioabsorvível, para
procedimentos gerais não cirúrgicos; no tamanho  GRANDE G; com punho acabado de bainha tipo longo; não estéril; embalado
em material apropriado que garanta a integridade do produto. Estar em conformidade com a ABNT/NBR-11193 e registro na
ANVISA. Embaladas em caixas com 100 unidades.

4.057,5081,15
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133 002.001.669 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR UN 1.000

CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO;
DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, 
CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ
0,3 MICROMETROS.
 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL.
ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA. 

3.210,003,21

134 002.001.244 OPÉRCULO ADESIVO COM FITA HIPOALERGÊNICA PCT 15
 COR DA PELE, PACOTE COM 12 UNIDADES

389,8525,99

135 001.001.806 OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA UN 3
Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5 x 0.5 espéculos
permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa
luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel.
Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa
redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado
para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05(cinco) espéculos permanentes de plástico.
Apresentar registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português

2.643,54881,18

136 010.001.120 OXIMETRO DE PULSO  ADULTO, INF E NEONATAL UN 5
Oxímetro de pulso portátil ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL de mesa. alta tecnologia de monitoramento, tamanho compacto
que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2),
Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação:
Contínuo Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda
plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio; Seleção de tipo de pacientes: ADU -
Adulto/Pediátrico; NEO – Especificações: - Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; - Possui
gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; - Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados; - Alarme
visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; - Comunicação com computador; -
Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs; - Alimentação bateria Ni-MH com autonomia
de até 36 hs; - Peso aproximado: 165 g
Indicadores:
- Sensor desconectado e solto;
- Status da bateria;
- Sinal fraco;
- Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão);
- Memória insuficiente;
- Alarme desligado;
- Armazenamento de dados;

Tipo de paciente; SpO2
- Faixa de Medida: 0 a 100%.  Neonatal; 
- Faixa de alarme: 0 a 100%.
- Resolução: 1%.
- Exatidão ou precisão:70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato).
- Tempo de resposta: 1 segundo

Frequência de Pulso (FP)
- Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.
- Faixa de alarme: 0 a 300 bpm
- Resolução: 1 bpm.
- Exatidão ou precisão: ±2 bpm
- Tempo de resposta: 1 segundo

Acessórios:
- 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; + SENSOR ADULTO/PEDIÁTRICO
- 01 (uma) Bolsa para transporte;
- 01 (um) Manual do usuário português. 

1.541,65308,33

137 029.001.148 PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M RL 100
Papel grau cirúrgico para esterilização tamanho 100mmx100m

10.500,00105,00

138 029.001.298 PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO TAM 150MMX100M RL 150
Papel grau cirúrgico para esterilização tamanho 150mmx100m

16.290,00108,60

139 029.001.297 PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO TAM 200MMX100M RL 50
Papel grau cirúrgico para esterilização tamanho 200mmx100m

6.649,00132,98

140 029.002.002 PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO TAM 50MM X 100M RL 25 1.393,7555,75
141 001.005.513 PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO TAM 80MM X 100M RL 20 1.459,6072,98
142 029.001.288 PINÇA ADSON 12 CM SEM DENTE EM AÇO INOXIDAVEL UN 5

Pinça adson 12 cm -Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta curva, sem dente. 
105,4521,09

143 029.001.289 PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE EM AÇO INOXIDAVEL UN 10 231,4023,14
144 029.001.290 PINÇA ALLIS 15CM DE AÇO INOXIDÁVEL UN 10

Pinça allis 15 cm , aço inoxidável, pinça cirúrgica. 
438,8043,88

145 010.001.206 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 14CM EM AÇO INOXIDÁVELUN 20 366,6018,33
146 010.001.205 PINÇA DISSECÇÃO  ABC ANATÔMICA UN 10

produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com Serrilha, sem dente. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
180,0018,00

147 002.001.923 PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL, DR MEDINA, 24CM, UN 6
ABC:3MM DESTINADA A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA POR COLPOSCOPIA

1.480,20246,70

148 010.001.200 PINÇA HALSTEAD ABC, CURVA, 12CM, UN 10
Possui travas para mantê-la fechada; - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Ponta curva, com serrilha. Garantia:

341,7034,17
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10 anos contra defeitos de fabricação.

149 010.001.508 PINÇA HALSTEAD ABC, RETA, 12CM UN 10
 Possui travas para mantê-la fechada; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com serrilha. Garantia: 10
anos contra defeitos de fabricação. 

340,0034,00

150 029.001.291 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL UN 10
Pinça hemostática kelly curva 14 cm em aço inoxidável, delicada para procedimentos na pele. 

368,3036,83

151 029.001.292 PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14 CM EM AÇO INOXIDAVEL UN 10
Pinça hemostática kelly reta tamanho 14 cm em aço inoxidável, delicada para procedimentos na pele. 

363,8036,38

152 002.001.365 PINÇA HEMOSTATICA PONTA RETA TAMANHO 12 CM EM AÇO INOXIDÁVELUN 10 345,6034,56
153 001.009.053 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL UN 200

Pinça Cheron Descartável; Em Polietileno, Na Cor Branca, esterilizado Em Oxido de Etileno; Com Sistema de Trava de
Fechamento Por Cremalheira Discreto Desvio Caudal Da Extremidade Proximal; Com Comprimento de 25 cm , Ponta Semi Aguda;
Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; Apresentação Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto.

3.814,0019,07

154 002.001.305 PORTA AGULHA MAYO HEGAR UN 3
Porta agulha delicado Mayo Hegar, 14 cm em aço inoxidável, AISI 420, tamanho 14, Delicado.

130,9543,65

155 002.005.001 PRESERVATIVOS MASCULINOS CAIXA COM 144 UN CX 10
PRESERVATIVO MASCULINO, não lubrificado: Preservativo masculino, Borracha natural, sem espermicida, transparente, incolor,
não lubrificado, 52 mm de largura nominal, comprimento mínimo de 170 mm, espessura mínima do filme de 0,03 mm.
Apresentação: embalagem individual, acondicionado em caixa com 144 unidades, com registro no Ministério da Saúde e
Certificado pelo INMETRO. Lote correspondente.

898,7089,87

156 001.007.888 SACO PLASTICO SACOLE, 4X23CM, PACOTE COM 500 UNIDADES PCT 20 330,0016,50
157 002.001.288 SCALP Nº23 UN 600

SCALP - com agulha calibre Nº 23G, com cânula em aço inoxidável siliconada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e
antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer
com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor
padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do
dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. 

498,000,83

158 002.001.203 SCALP Nº 25 UN 600
SCALP - com agulha calibre Nº 25G, com cânula em aço inoxidável siliconada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e
antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer
com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor
padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do
dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32.
Caixa com 50 unidades

498,000,83

159 029.001.030 SCALP Nº 27 UN 300
SCALP - com agulha calibre Nº 27G, com cânula em aço inoxidável siliconada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e
antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer
com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor
padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do
dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. 

249,000,83

160 002.001.184 SCALP Nº 21 UN 600
SCALP - com agulha calibre Nº 21G, com cânula em aço inoxidável siliconada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e
antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer
com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor
padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do
dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32.

438,000,73

161 010.001.595 SELADORA GRAU CIRÚRGICO MANUAL UN 4
Seladora, seladora = grau cirúrgico, manual. Controle eletrônico de temperatura até 300c, controle eletrônico do tempo de selagem
com bip sonoro, alavanca de selagem; suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; largura da superfície selada/de
selagem: 13 mm; largura da maior embalagem a ser selada: 300 mm / 30 cm; potência: 150 watts; tensão de alimentação 220v.
Dimensões: altura: 340 mm largura: 380 mm profundidade: 340 mm 

2.082,00520,50

162 029.001.054 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA UN 5.000
DE ENCAIXE LUER SLIP

2.100,000,42

163 029.001.055 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA UN 4.000
 DE ENCAIXE LUER SLIP

2.400,000,60

164 029.001.052 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML,  DE ENCAIXE LUER SLIP UN 3.500 1.155,000,33
165 029.001.053 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML,  DE ENCAIXE LUER SLIP UN 4.000 20.480,005,12
166 002.001.659 SOLUÇAO DEGERMANTE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% LT 50

Solução degermante de gluconato de clorexidina a 2%. Clorexidina a 2%. Solução degermante (Antisepsia pré cirúrgica,
preparação de campo operatório e banho de pacientes). Fórmula gluconato de clorexidina 2%, álcool etílico 4% tensoativo
emoliente, água Q.S.P. 100%. Frasco com 1000 mL. Tampa de rosca com lacre. Rótulo contendo: composição química, lote,
responsável, registro no Ministério da Saúde, Instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade. Litro.

1.058,5021,17

167 002.001.259 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA USO TÓPICO, FRASCO COM 500ML FRS 300
 COM DISPOSITIVO ABRE E FECHA. 

1.146,003,82

168 029.001.126 SONDA FOLLEY DUAS VIAS Nº 12 UN 10 81,308,13
169 029.001.058 SONDA FOLLEY DUAS VIAS Nº 14 UN 10 51,005,10
170 029.001.127 SONDA FOLLEY DUAS VIAS Nº 16 UN 20 106,205,31
171 029.001.128 SONDA FOLLEY DUAS VIAS Nº 18 UN 50 278,005,56
172 002.006.007 SONDA FOLLEY DUAS VIAS Nº20 UN 10 52,105,21
173 029.001.129 SONDA NASO GASTRICA Nº 20 PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 2 33,9616,98
174 002.001.504 SONDA NASO GASTRICA  Nº 05  PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 2 27,0613,53
175 002.001.505 SONDA NASO GASTRICA  Nº 08. PACOTE COM 10 UNIDADE PCT 26,74
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2 13,37

176 002.001.406 SONDA NASOENTERAL  TIPO DOBHHOFF UN 12
Sonda Nasoenteral  tipo Dobhhoff Sonda de alimentação de poliuretano com peso na ponta, radiopaca, tubo projetado para a
alimentação nasogástrica e nasoduodenal, tamanho 10, dimensões: (4,0 mm) x 43 pol. (109 cm). Conector enteral de porta dupla,
com fácil ajuste. Acompanha mandril 10FR. 

1.343,64111,97

177 029.001.229 SONDA URETRAL Nº10 COM 10 UNIDADES CADA PACOTE PCT 10 99,809,98
178 029.001.133 SONDA URETRAL Nº 12 PCT 10

Sonda uretral nº 12 com 10 unidades cada pacote.
84,908,49

179 029.001.357 SONDA URETRAL Nº 6 COM 10 UNIDADES CADA PACOTE PCT 10
Sonda uretral n 6 com 10 unidades cada pacote.

91,009,10

180 029.001.172 SONDA URETRAL Nº8 COM 10 UNIDADES CADA PACOTE PCT 10 82,508,25
181 001.005.609 SUPORTE PARA COLETOR DE CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE- 13 LITROSUN 6 192,1232,02
182 001.002.288 SUPORTE PARA COLETOR DE CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE- 20 LITROSUN 6 175,9229,32
183 001.005.386 SUPORTE PARA COLETOR DE CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE- 07 LITROSUN 6 165,7827,63
184 010.001.179 SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL UN 3

Suporte para soro, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável de 1,5 m até
2,10 m, rodízios com rodízios, pés 5 pés c/ capa protetora em polímero, ganchos 4 ganchos, características adicionais apoio para
locomoção

657,81219,27

185 029.001.361 TALAS ARAMADAS E E.V.A. TAMANHO G UN 10 223,3022,33
186 002.001.250 TALAS ARAMADAS E E.V.A. TAMANHO GG UN 20 525,2026,26
187 002.001.251 TALAS ARAMADAS E E.V.A. TAMANHO M UN 20 443,4022,17
188 002.001.252 TALAS ARAMADAS E E.V.A. TAMANHO P UN 10 206,8020,68
189 002.001.785 TALAS ARAMADAS E E.V.A. TAMANHO PP UN 10 196,9019,69
190 029.001.138 TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL UN 30

Termômetro clínico digital – com leitura por infravermelho frontal -SUPERFÍCIE CORPORAL. Visor de LCD colorido, com mudança
de cor conforme a temperatura medida. Informação da temperatura em 2 segundos. Medição na testa ou no ouvido. Sensor
infravermelho e função autodesligamento após 10 minutos. Certificado pelo INMETRO e pela ANVISA. Garantia de 2 anos. Faixa
de medição de 32ºc a 42,9ºc. Resolução 0,1ºc. Alimentação por pilhas AAA que devem acompanhar o produto.

5.010,60167,02

191 010.001.209 TESOURA CIRURGICA MAYO-STILLE RETA 15CM AÇO INOXIDÁVEL UN 6 218,2236,37
192 010.001.513 TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM CURVA, 14CM UN 10

 em aço inoxidável AISI-420, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. 
340,8034,08

193 010.001.512 TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM RETA, 14CM UN 10
 14cm, em aço inoxidável AISI-420, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. 

360,8036,08

194 002.001.320 TESOURA IRIS RETA EM GENGIVA 11,5CM UN 20
em axo inoxidável

533,0026,65

195 029.001.154 TESOURA PONTA ROMBA TESOURA EM AÇO INOX COM PONTA ROMBAUN 10
TESOURA PONTA ROMBA Tesoura em aço inox com ponta romba, cabo plástico, para corte de roupas, cintos de segurança e até
mesmo pequenos objetos metálicos, própria para não ferir a vítima.

400,3040,03

196 029.001.256 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ BHCG URINÁRIO CX 6
Teste rápido de gravidez bhcg urinário, com alta especificidade, qualitativa de HCG para diagnóstico da gravidez, por método
imunocromatográfico, usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpos policlonais anti-HCG para
identificação seletiva de HCG em amostras de soro e urina, estabilidade da tira-teste entre 15 - 30ºc, caixa com 100 testes, tempo
de leitura em 5 (cinco) minutos, embalados individualmente, com lote data de validade em cada, sensibilidade de 25mui/ml. 

876,00146,00

197 002.001.327 TESTES BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO UN 500
TESTES BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COMPATÍVEL COM MININCUBADORA
CRISTÓFOLI

14.085,0028,17

198 001.001.812 TINTURA DE BENJOIN, FRASCO COM 01 LITRO. FRS 6
Tintura de benjoin, frasco com 01 litro. Tintura de benjoim. Frasco plástico pigmentado, com 1000mL, com tampa de rosca com
lacre. Embalagem contendo: composição química, lote, responsável, instruções de uso e precauções, data de fabricação e
validade. 

571,9895,33

199 001.008.225 TRAVESSEIRO PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR UN 6
Travesseiro para utilização hospitalar confeccionado em espumas de bloco único de poliuretano antiácaro, antifungicida e
antialérgica, com densidade D26, costurado eletronicamente, revestido em NAPA de fácil higienização. Acabamento com zíper e
ilhós para respiro. Cor azul. Medidas: 60 x 40 x 8 cm.

760,02126,67

200 002.001.870 TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCULO C/ EDTA K2 OU K3 CX 500
"TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K2 ou K3 – Caracteristicas: em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril,
medindo aproximadamente 13x75mm, aspiração de 4ml, 
com EDTA. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja
de isopor ou similar, revestido em plástico, 
contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS. Com capacidade de 4 ml.
"

60.305,00120,61

201 001.005.548 TUBO DE SILICONE, FABRICADO COM SILICONE 100% PURO RL 20
Tubo de silicone, fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede
externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de
aroma ou perfume, tamanho 204, ROLO COM 15 METROS

2.840,00142,00

202 002.001.911 TUBO GARROTE CIRÚRGICO DE LATÉX RESISTENTE A TRAÇÃO, N200.PCT 2
Tubo garrote cirúrgico de latéx resistente a tração, n200. Pacote com 15 metros. 

61,0430,52

203 002.001.806 UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO UN 10
 frasco em pvc 250ml.

294,5029,45

204 002.001.736 VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO CJ 10
 associada a conjunto de oxigenação e aspiração com fluxômetro: frasco de aspiração capacidade para 250ml, frasco umidificador
em PVC com capacidade para 250ml.

4.766,70476,67

205 029.001.068 VASELINA LÍQUIDA FRS C/1000 ML FRS 20
Vaselina líquida frasco c/1000 ml, validade de 36 meses, registro na ANVISA. 

573,2028,66

206 029.001.286 MÁSCARA LARÍNGEA, DESCARTÁVEL- Nº 01 UN 2
Máscara laríngea, descartável, para acesso supraglótico às vias aéreas, estéril, calibres variados compatíveis com pacientes de

131,2865,64
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pesos variados NÚMERO 01, confeccionada em PVC não nocivo a saúde, isenta de látex, tubo elíptico pré- curvado, com
angulação anatômica de 135°, para permitir inserção com uma das mãos suprimindo o uso de inserção digital e sem necessidade
de dispositivos de introdução e/ou visualização, além de impedir a dobra e permitir ventilação em qualquer posição. Acesso
gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica). aletas laterais de segurança que
impeçam a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen, que permita procedimentos de ventilação sem
vazamentos com adaptador padrão de 15/21 mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a
selagem da via aérea possibilitando a ventilação com pressões positivas iguais ou superiores a 30 cm h2o, e o segundo em sua
porção distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem da sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de
insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; barras de proteção contra obstrução da epiglote. O
produto deverá ter o seu calibre gravado de modo visível no corpo do tubo. 

207 002.001.760 MÁSCARA LARÍNGEA, DESCARTÁVEL- Nº 02 UN 2
Máscara laríngea, descartável, para acesso supraglótico às vias aéreas, estéril, calibres variados compatíveis com pacientes de
pesos variados NÚMERO 02, confeccionada em PVC não nocivo a saúde, isenta de látex, tubo elíptico pré- curvado, com
angulação anatômica de 135°, para permitir inserção com uma das mãos suprimindo o uso de inserção digital e sem necessidade
de dispositivos de introdução e/ou visualização, além de impedir a dobra e permitir ventilação em qualquer posição. Acesso
gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica). aletas laterais de segurança que
impeçam a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen, que permita procedimentos de ventilação sem
vazamentos com adaptador padrão de 15/21 mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a
selagem da via aérea possibilitando a ventilação com pressões positivas iguais ou superiores a 30 cm h2o, e o segundo em sua
porção distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem da sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de
insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; barras de proteção contra obstrução da epiglote. O
produto deverá ter o seu calibre gravado de modo visível no corpo do tubo.

117,5258,76

208 029.001.219 MÁSCARA LARÍNGEA, DESCARTÁVEL- Nº 03 UN 2
Máscara laríngea, descartável, para acesso supraglótico às vias aéreas, estéril, calibres variados compatíveis com pacientes de
pesos variados NÚMERO 03, confeccionada em PVC não nocivo a saúde, isenta de látex, tubo elíptico pré- curvado, com
angulação anatômica de 135°, para permitir inserção com uma das mãos suprimindo o uso de inserção digital e sem necessidade
de dispositivos de introdução e/ou visualização, além de impedir a dobra e permitir ventilação em qualquer posição. Acesso
gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica). aletas laterais de segurança que
impeçam a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen, que permita procedimentos de ventilação sem
vazamentos com adaptador padrão de 15/21 mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a
selagem da via aérea possibilitando a ventilação com pressões positivas iguais ou superiores a 30 cm h2o, e o segundo em sua
porção distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem da sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de
insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; barras de proteção contra obstrução da epiglote. O
produto deverá ter o seu calibre gravado de modo visível no corpo do tubo. 

118,7259,36

209 029.001.287 MÁSCARA LARÍNGEA, DESCARTÁVEL- Nº 04 UN 2
Máscara laríngea, descartável, para acesso supraglótico às vias aéreas, estéril, calibres variados compatíveis com pacientes de
pesos variados NÚMERO 04, confeccionada em PVC não nocivo a saúde, isenta de látex, tubo elíptico pré- curvado, com
angulação anatômica de 135°, para permitir inserção com uma das mãos suprimindo o uso de inserção digital e sem necessidade
de dispositivos de introdução e/ou visualização, além de impedir a dobra e permitir  ventilação em qualquer posição. Acesso
gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica). aletas laterais de segurança que
impeçam a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen, que permita procedimentos de ventilação sem
vazamentos com adaptador padrão de 15/21 mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a
selagem da via aérea possibilitando a ventilação com pressões positivas iguais ou superiores a 30 cm h2o, e o segundo em sua
porção distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem da sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de
insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; barras de proteção contra obstrução da epiglote. O
produto deverá ter o seu calibre gravado de modo visível no corpo do tubo.

124,5662,28

210 001.008.258 MÁSCARA LARÍNGEA, DESCARTÁVEL- Nº 05 UN 2
Máscara laríngea, descartável, para acesso supraglótico às vias aéreas, estéril, calibres variados compatíveis com pacientes de
pesos variados NÚMERO 05, confeccionada em PVC não nocivo a saúde, isenta de látex, tubo elíptico pré- curvado, com
angulação anatômica de 135°, para permitir inserção com uma das mãos suprimindo o uso de inserção digital e sem necessidade
de dispositivos de introdução e/ou visualização, além de impedir a dobra e permitir ventilação em qualquer posição. Acesso
gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica). aletas laterais de segurança que
impeçam a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen, que permita procedimentos de ventilação sem
vazamentos com adaptador padrão de 15/21 mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a
selagem da via aérea possibilitando a ventilação com pressões positivas iguais ou superiores a 30 cm h2o, e o segundo em sua
porção distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem da sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de
insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; barras de proteção contra obstrução da epiglote. O
produto deverá ter o seu calibre gravado de modo visível no corpo do tubo. 

118,5259,26

211 029.001.241 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATÓXICO- Nº 2.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff Nº 2.0. 

45,967,66

212 002.001.881 TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff Nº 2.5. 

44,1967,366

213 029.001.239 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff Nº 3.0. 

46,747,79

214 002.001.314 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff Nº 3.5. 

39,606,60

215 002.001.508 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff Nº 4.0 

42,787,13

216 002.001.882 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em

38,886,48
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centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 4.5. 

217 001.005.338 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 5.0

39,606,60

218 002.001.446 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 5.5

39,486,58

219 002.001.136 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 6.0

49,628,27

220 001.001.731 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 6,5

48,788,13

221 002.001.883 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº  7.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 7.0

47,407,90

222 029.001.173 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 7,5

47,407,90

223 002.001.447 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 8.0

47,407,90

224 029.001.174 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 8,5

47,407,90

225 001.007.603 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 UN 6
Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em
centímetros, conector de 15 mm, adaptador na via de entrada de oxigênio, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume Nº 9.0

59,829,97

226 002.001.630 KIT PARTO DE EMERGÊNCIA UN 10
Kit parto de emergência contendo: 01 absorvente higiênico hospitalar; 01 avental descartável com manga longa; 01 bisturi
descartável; 01 bracelete de identificação; 02 clamps (prendedor de cordão umbilical); 01 compressa cirúrgica; 02 gaze estéril
7,5x7,5cm; 01 lençol descartável 2,00mx0,89m; 01 par de luvas cirúrgica estéril; 02 sachês de álcool; 02 pares de luvas de
procedimento; 01 saco plástico.

2.066,70206,67

227 001.001.455 LANTERNA PORTÁTIL UN 3
Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em
termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilo, com entrada para 220 V ou 110 V, bateria recarregável. 

225,9975,33

228 029.001.368 BANDAGEM TRIANGULAR DESCARTÁVEL 1,00 X 1,00 X 1,40 M UN 12
Bandagem triangular descartável 1,00 X 1,00 X 1,40 M Confeccionada em 100% algodão, sem tinturas ou tingimentos, com
acabamento em “overloque” nas bordas. Isenta de substâncias alergênicas ou nocivas à saúde. Alvejada, absorvente, com
acabamento perfeito sem rebarbas, resistente, isenta de impurezas, emendas, falhas, furos, manchas ou qualquer outro defeito
prejudicial ao seu uso. Medidas aproximadas 1,0 m x 1,0 m x 1,40 m, com variação (+/- 5%).

405,8433,82

229 001.008.268 COLETE DE ALTA VISIBILIDADE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO UN 6
Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais
visível, refletindo a luz com cores de alerta. Largura: 64 cm Altura: 72 cm, Colete Refletivo 100% Poliéster, na cor verde
fluorescente, fechamento frontal com velcro, faixas refletivas duplas na cor cinza.

441,0073,50

230 029.001.166 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO Nº 4 UN 100
Sonda de aspiração traqueal, TAMANHO Nº4, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material atóxico, PVC, maleável,
flexível, transparente, a traumático, siliconado, com orifícios laterais a traumáticos, com válvula de pressão negativa distal
intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

80,000,80

231 002.001.503 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 08 UN 100
Sonda de aspiração traqueal, TAMANHO Nº8, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material atóxico, PVC, maleável,
flexível, transparente, a traumático, siliconado, com orifícios laterais a traumáticos, com válvula de pressão negativa distal
intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

86,000,86

232 029.001.167 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO Nº10 UN 100
Sonda de aspiração traqueal, TAMANHO Nº10, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material atóxico, PVC, maleável,
flexível, transparente, atraumático, siliconado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal
intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

86,000,86

233 002.001.502 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 12 UN 150
Sonda de aspiração traqueal, TAMANHO Nº12, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material atóxico, PVC, maleável,
flexível, transparente, atraumático, siliconado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal
intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

141,000,94

234 002.001.501 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 14 UN 100
Sonda de aspiração traqueal, TAMANHO Nº14, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material atóxico, PVC, maleável,
flexível, transparente, atraumático, siliconado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal
intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

81,000,81

235 001.002.343 FIO GUIA/MANDRIL PARA INTUBAÇÃO- 400 MM UN 4
Fio guia/mandril para intubação: produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Produto de haste
flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Comprimento do mandril de intubação para uso adulto de 400
mm.

716,00179,00

236 001.002.344 FIO GUIA/MANDRIL PARA INTUBAÇÃO- 300MM UN 4
Fio guia/mandril para intubação: produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Produto de haste

716,00179,00
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flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Comprimento do mandril de intubação para uso adulto de 300
mm.

237 001.001.770 PINÇA DE MAGYLL- ADULTO UN 4
Pinça de Magyll Pinça de lâmina dupla, semelhante a uma pinça comprida Cabos para agarrar, Extremidades arredondadas para
agarrar, Ângulo entre as pegas e as lâminas para evitar a obscurecimento da visão das vias respiratórias Reutilizável, Fabricado
em aço inoxidável de alta qualidade, Acabamentos polidos e sem brilho. Tamanho compatível para uso ADULTO. 

590,52147,63

238 002.001.640 PINÇA DE MAGYLL - INFANTIL UN 4
Pinça de Magyll  Pinça de lâmina dupla, semelhante a uma pinça comprida Cabos para agarrar, Extremidades arredondadas para
agarrar, Ângulo entre as pegas e as lâminas para evitar a obscurecimento da visão das vias respiratórias Reutilizável, Fabricado
em aço inoxidável de alta qualidade, Acabamentos polidos e sem brilho. Tamanho compatível para uso PEDIÁTRICO. 

590,52147,63

239 002.001.759 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 3.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 3,0 mm.

164,6041,15

240 029.001.188 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 4.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 4,0 mm.

164,6041,15

241 001.001.830 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 5.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 5,0 mm.

165,9241,48

242 001.001.431 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 6.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 6,0 mm.

165,9241,48

243 001.001.792 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 7.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 7,0 mm.

166,0041,50

244 001.007.510 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 7.5 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 7,5 mm.

165,8841,47

245 002.001.443 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 8.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 8,0 mm.

165,9641,49

246 029.001.159 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 8.5 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 8,5 mm.

196,0049,00

247 029.001.169 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 9.0 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 9,0 mm.

204,0051,00

248 029.001.307 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA- 9.5 MM UN 4
Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão
do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril c/ ponta arredondada de fácil manuseio.
Diâmetro interno: 9,5 mm.

206,6851,67

249 002.001.531 KIT CIRÚRGICO PARA DRENAGEM DE TÓRAX UN 1
Kit cirúrgico para drenagem de tórax contendo: Afastador Farabeut 1cmx12cm (par), Bacia para assepsia 8cmx4cm - 150ml, Cabo
de bisturi número 03, cabo de bisturi número 04, estojo de inox 26cmx12cmx6cm identificado com a inscrição “KIT PAR
DRENAGEM TORÁCICA” na lateral, Bandeja de inox 26x16x12x1,5cm, pinça Allis 15 cm, Pinça anatômica dente de rato 16 cm,
Pinça anatômica dissecção 16 cm, pinça de Backaus, Pinça Collin Coração 16 cm, Pinça Crile Curva 16 cm, Pinça Crile Reta 16
cm, Pinça Mixter 14 cm, Pinça Mosquito Curva 21 cm, Pinça Rochester Pean reta 24 cm, Porta-agulha Mayo Hegar sem vídea 14
cm, Tesoura mayo curva 15 cm, Tesoura Metzembaum curva 14 cm, Tentacânula. 10 anos de garantia para defeitos, registro no
Ministério da Saúde. 

2.016,092.016,09

13.291,176 566.718,466Total ->


