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REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO N.º 067/2014  
 
MODALIDADE: PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS 
 
TIPO: Menor Preço 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta 
 
PROCESSO N.º 480/2014 
 
INTERESSADO: Secretarias Municipais. 
 
OBJETO: Registro de Preços de MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, para 

manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, conforme quantidades e 
especificações constantes do anexo I do presente edital, para inclusão no Sistema de Registro de 
Preços para o período de 12(doze) meses. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA REUNIÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
DIA: 09/09/2014 às 09:00 horas. 
 
ENDEREÇO: Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, Buritis, Minas Gerais. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, por meio do pregoeira Terezinha Prisco 
Damasceno ou pelo substituto legal, e a equipe de apoio designados pela Portaria n.º 009/2014 de 
29/01/2014, comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de PREGÃO 
para fornecimento do objeto especificado no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido 
pela Lei n.º 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 621/2014 de 28 de Maio de 
2014, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, além das demais normas 
pertinentes, desde que não conflitem com os dois primeiros diplomas legais mencionados, 
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. O Edital poderá ser 
obtido no Setor de compras e licitações, nos dias úteis, de 08:00 às 12:00h e das 14:00 à 18:00h,  
ou pela Internet www.buritis.mg.gov.br.  
 
AS EMPRESAS E OU REPRESENTANTES QUE ADQUIRIREM O EDITAL VIA INTERNET SE OBRIGAM A 
ACOMPANHAR O DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS COM VISTAS A POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. 
 
Outras informações no endereço: Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, Buritis, Minas 
Gerais ou pelo telefone: 0xx38 – 3662-3437 
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1. DO OBJETO 
 
1.1 O presente Pregão tem por objeto a Aquisição de MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES, para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, conforme 
quantidades e especificações constantes do anexo I do presente edital, para inclusão no Sistema 
de Registro de Preços. 
 
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 
necessidades; 
 
1.3 - O licitante poderá cotar preços para fornecimento de quantidades inferiores, desde que 
atendido o mínimo de 1/3 (um terço) dos quantitativos constantes do Anexo I deste Edital, 
ressalte-se, trata-se de estimativa, pois nesse caso, a Administração não ficará vinculada; 
 
1.4 - Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante. 
 
1.5. Integram este Edital todos os seus Anexos. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto 
desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 
 
2.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 
às condições deste Edital. 
 
2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 
 
2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas 
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 
bem como as que estejam punidas com  suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Município de Buritis. 
 
2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 
 
2.3.3 Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando todas 
as condições estabelecidas no edital. 
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2.4 - DO PREÇO 

 
2.4.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 
 
2.4.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta 
licitação. 
 
2.4.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - financeiro inicial da ata, 
nos termos da legislação que rege a matéria; 
 
2.4.3.1 – Só poderá haver revisão de preços para a equação econômico-financeira no prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias, após a assinatura da ata.   
 
2.4.4. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração 
das normas federais pertinentes à política econômica. 
 
2.5 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.5.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Buritis e as 
empresas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, 
terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua publicação. 
 
2.5.2. Durante o prazo de validade do registro de preços a Prefeitura Municipal de Buritis não 
ficará obrigada a comprar os produtos objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando 
julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 
 
2.5.2.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando a Prefeitura Municipal de Buritis optar pela aquisição por meio 
legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
 
2.5.2.2. O pregoeiro da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão 
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores a média daqueles apurados pelo setor de compras e licitações. 
 
2.5.2.3. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 
mercado, o pregoeiro solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
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2.5.2.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o pregoeiro da ata deverá convocar, os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 
 
2.5.4. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o 
pregoeiro procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios. 
 
3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
3.1. Na data, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subseqüente, 
na hipótese de não haver expediente nessa data, serão recebidos os envelopes contendo as 
propostas de preços e documentação de habilitação. 
 
3.2. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão entregar o Pregoeiro, em envelopes 
separados e fechados, não transparentes, a "PROPOSTA" e a “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na 
parte externa o número do Edital, o nome da empresa, o local, a data e a hora da realização do 
certame. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente. 
 
4.2. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 
neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002). 
 
4.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento particular de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos 
inerentes ao certame, em nome do proponente e acompanhada de documento comprobatório 
da capacidade do outorgante para constituir mandatários. 
 
4.2.1.1. Em sendo instrumento público de procuração, fica dispensada a verificação dos 
documentos que comprovem os poderes do outorgante. 
 
4.2.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3. Os proponentes deverão apresentar declaração de ciência nos termos do modelo do Anexo VI, 
que por intermédio de seu representante legal DECLARA, que a empresa atende a todos os 
requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço 
oferecido os quais atendem plenamente ao edital. 
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 A proposta deverá ser datilografada ou emitida por computador, e, ainda o CD fornecido pela 
Prefeitura (programa de instalação disponível no site) com a proposta financeira, no idioma português do 
Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar 
numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da licitante, devendo constar: 

 
a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 
Federal; 
 
b) Conter preço unitário e total de cada item cotado, em moeda nacional, com até duas casas 
decimais após a vírgula; 
 
c) conter a indicação de uma única marca e/ou referência para cada item, sem prejuízo da 
indicação de todas as características do produto cotado, com especificações claras e detalhadas, 
inclusive tipo, referência, observadas as especificações constantes no Anexo I deste Edital; 
 
d) A Contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias contados à partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de 
Empenho ou do Pedido de Fornecimento; 
 
e) o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua entrega; 
 
f) declaração expressa preferencialmente nos seguintes termos: os preços ofertados englobam 
todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
5.2. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida no 
presente Edital, obrigando-se o proponente à entrega de produto que atenda em plenitude às 
condições do Anexo I. 
 
5.3. Caso o prazo de que trata o item 5.1, letra “d”, não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 
evidentes erros formais. 
 
6. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por item, atendidas as 
condições estabelecidas neste Pregão. 
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6.2. O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste 
Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos 
cotados, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória. 
 
6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 
6.4. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 
 
6.5 A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da 
fase de lances verbais. 
 
6.6 Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação. 
 
6.7. Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de menor 
preço por item, em conformidade com o Anexo I, e as propostas em valores sucessivos superiores 
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 
 
6.8. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.7, o o 
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
6.9 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado e no termo de 
referência. 
 
6.10. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço. 
 
6.10.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
ficará excluída dessa etapa e será mantido o seu último preço apresentado para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
6.11. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será 
realizado sorteio, em ato público. 
 
6.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes do item 8 deste Edital. 
 
6.13. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de 
menor preço. 
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6.14. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
6.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 
licitante que a tiver formulado. 
 
6.16. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
6.17. A adjudicação será realizada por item. 
 
6.18. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado  vencedor e a ele adjudicado o objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
6.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 
presentes. 
 
6.20. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 - As Licitantes que não forem cadastradas deverão incluir no envelope DOCUMENTAÇÃO os 
seguintes documentos: 
 
I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; 
 
II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666/93); 
 
III – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 
 
IV – Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 
8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994; 
 
V –  Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com União; 
 
VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante. 
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VII – Contrato Social e alterações em vigor; 
 
VIII – Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)-  ANVISA; 

7.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

IX -  Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. 

X -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  - CNDT   

XI -Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente 
em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do 
registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;  

 
 
 
 
7.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os 
originais pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou impresso por meio eletrônico ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
7.3.1. Quanto a autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico o pregoeiro poderá 
efetuar pesquisa através de consulta aos seus respectivos sites oficiais. 
 
7.4. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados 
neste Edital. 
 
7.5. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 
todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 
e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 
 
7.6. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 
comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa. 
 
7.7. Em todas as hipóteses referidas nos 7.1 e 7.2 deste edital, não serão aceitos protocolos, nem 
documentos com prazo de validade vencido. 
 
7.8. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão 
estar datados dos últimos 90 (noventa) dias. 
 
7.9. – Aplica-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006 
– Simples Nacional, quanto a apresentação de nova documentação. 
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8. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão 
aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas,  garantida sempre a 
ampla defesa e o contraditório: 
 
8.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar 
de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade 
competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material; 
 
8.1.2. não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-
se-á a multa nos seguintes termos: 
 
1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato/Ata ou 
da Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo: 
 
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 
 
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato/Ata, sem prejuízo 
da sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será 
o Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso; 
 
8.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à 
contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções: 
 
1 – advertência; 
 
2 – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Ata/Nota de Empenho; 
 
3 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada, com base no item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
intimação do ato, pedido de reconsideração; 
 
4 – se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da 
primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa 
do Município de Buritis e cobrado judicialmente; 
 
5 – à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de Registro de Preços 
ou Contrato, receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
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notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, 
será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, 
podendo a Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na 
sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 
 
8.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas prevista neste edital. 
 
9. DOS RECURSOS 

 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, podendo o interessado no prazo de 3 (três) dias, apresentar as razões do 
recurso. A apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) 
dias após o prazo do recorrente. 
 
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no setor de 
compras e licitação da Prefeitura Municipal de Buritis; 
 
9.4 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar 
os objetos à(s) vencedora(s); 
 
9.5 Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e 
ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 
 
9.6 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal, procederá a homologação deste Pregão. 
 
10. DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO 
 
10.1. Será obrigatório o Termo de Contrato/Ata de registro de preços nos casos previstos na Lei 
8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do 
prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes e neste Edital. 
 
10.2. O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o recebimento definitivo do seu 
objeto, admitida a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. 
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10.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
10.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela 
licitante vencedora. 
 
10.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.6. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e 
de seus eventuais termos aditivos, no Diário Oficial de Minas Gerais. 
 
10.7. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos 
dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93. 
 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/91); 
 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 
 
11.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação de pagamento. 
 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
 
11.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 
 
I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 
 
II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o 
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser 
dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas as condições 
estabelecidas no referido artigo e seu inciso. 
 
12.2. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital 
será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou 
não do pedido. 
 
12.3. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o pregoeiro, fazer 
as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 
 
12.4. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na Nota 
de Empenho, no local indicado na mesma, sem que isso implique em acréscimo nos preços 
constantes das propostas; 
 
12.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 
 
12.6. Ao Prefeito Municipal fica reservado o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado (artigo 49 da Lei n.º 8.666/93). 
 
12.7. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato 
no prazo e condições ora estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, de conformidade com ato convocatório. 
 
12.8. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 
8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 
 
12.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 
12.10. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, recursos ou impugnações via Fac – símile. 
 
12.11. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Pregão, cabendo o 
Pregoeiro decidir sobre a petição.  
 
12.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital, será o de Buritis - MG, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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12.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço 
mencionado no preâmbulo, ou através do fone 0xx-38. 3662-3437. 
 
 
 
 

Buritis, 12 de agosto  de 2014. 
 
 
 
 

 
Terezinha Prisco Damasceno 

Pregoeira Titular 
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ANEXO I 
 
 
PROCESSO Nº 067/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2014 
DATA: 12/08/2014 
ABERTURA: 09/09/2014 – 09:00 hs. 
 
 
 

Item DESCRIÇÃO DA MERCADORIA  Unid. Quant. 

1 
Abaixador de língua,em madeira, pacote com 100 unidades.Devidamente registrado 
no Ministério da Saúde.  Pacote 500 

2 
Abaixador de língua,em madeira, com embalagem individual.Devidamente registrado 
no Ministério da Saúde   Unidade 100.000 

3 Afastador de  Farabeuf, 13x125mm Unidade 10 

4 

Agulha 13x4,5, bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, 
contendo número de lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  
com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Caixa 200 

5 

Agulha 20X5,5,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, 
contendo número de lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  
com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Caixa 150 

6 

Agulha 25X6,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de 
lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades 
(similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Caixa 200 

7 

Agulha 25x7,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de 
lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades 
(similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Caixa 300 

8 

Agulha 25x8,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de 
lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades 
(similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 400 
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9 

Agulha 40x12,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de 
lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades 
(similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 50 

10 

Agulha hipodérmica descartável 30x0,80,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, 
embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em 
pétala, contendo número de lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. 
Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde.  Caixa 100 

11 

Agulha para caneta de insulina 8mm , calibre: 0,25 mm. 31G.Estéril, embalada 
individualmente, contendo número de lote, data de fabricação, data de 
validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado 
no Ministério da Saúde. Unidade 20 

12 
Alfabeto de chumbo para identificação de filme radiológico em Raio X.Kit com 
26letras de A a Z. Kit 1 

13 

Algodão Hidrofílo,100% algodão alvejado,insento de impurezas, inodoro e insípido, 
rolo de  500g.Embalado em pacote individual, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  Rolo 400 

14 Almotolias em plástico rígido, âmbar, Bico reto, capacidade 250ml. Unidade 150 

15 Almotolias em plástico rígido, transparente, bico reto, capacidade de 250ml. Unidade 150 

16 

Aparelho de barbear c/02 lâminas. Embalados individualmente, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Unidade 150 

17 

Atadura Crepom 10cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 
13 fios/cm2, com bastante elasticidade no sentido longitudinal. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 1500 
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18 

Atadura Crepom 15cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 
13 fios/cm2, com bastante elasticidade no sentido longitudinal. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 800 

19 

Atadura Crepom 20cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 
13 fios/cm2, com bastante elasticidade no sentido longitudinal.Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 600 

20 

Atadura de algodão ortopédico, medindo 10cm de largura x 1,00m de comprimento, 
confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas 
uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de 
acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante 
o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros 
inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Pacote 150 

21 

Atadura de algodão ortopédico, medindo 15cm de largura x 1,00m de comprimento, 
confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas 
uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de 
acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante 
o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros 
inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Pacote 200 

22 

Atadura de algodão ortopédico, medindo 20cm de largura x 1,00m de comprimento, 
confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas 
uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de 
acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante 
o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros 
inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Pacote 150 
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23 

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso 
que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos 
devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente 
distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido 
abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos aproximadamente, 
medindo 20 cm de largura x4,00m de comprimento, embalada individualmente em 
invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Caixa 150 

24 

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso 
que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos 
devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente 
distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido 
abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos aproximadamente, 
medindo 10 cm de largura x3,00m de comprimento, embalada individualmente em 
invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Caixa 150 

25 

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso 
que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos 
devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente 
distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido 
abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos aproximadamente, 
medindo 15 cm de largura x3,00m de comprimento, embalada individualmente em 
invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100 

26 Aventais descartáveis manga longa com punho c/elástico pacote com 10 unidades. Pacote 150 

27 Avental impermeável branco grande (para as lavadeiras) Unidade 10 

28 
Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 35x 7cm com capacidade 
4700ml  Unidade 10 

29 
Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 41 x 8,5 cm com capacidade 
6300ml  Unidade 10 

30 Bandeja em Aço Inox, 22x12cm Unidade 5 

31 Bandeja em Aço Inox,30x20x04cm Unidade 5 

32 Bandeja em Aço Inox 40x28x02 cm Unidade 5 

33 

Bandeja de Inóx Retangular 22 x 17 x 1.5cm 

Unidade 6 
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34 

Bobina de papel termosensível  eletrocardiograma 48mm x 30m.Embalados, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, 
dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. Rolo 150 

35 

Bolsa coletora de urina 2000ml. Embalados, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no 
Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

36 

Bolsa coletora de urina, sistema  fechado, estéril, capacidade para 2000ml com escala 
para graduação a partir de 25ml, confeccinado em matérial resistente, branco na face 
posterior e transparente na face anterior, selamento contínuo e resistente, sistyem 
de fluxo contínuo de drenagem e completo esvaziamento; válvula anti-refluxo, tubo 
externo de drenagem com sistema prático de fixação à bolsa, clamp de de 
fechamento em material resistente ao manuseio com drenagem, local apropiado 
para punção com pinça corta-fluxo no tubo de drenagem; alça para transpote e 
sistema de fixação à cama. Embalagem individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Apresentar cópia de 
certificado de registro no Ministério da Saúde. Unidade 600 

37 

Bolsa de colostomia drenável,recortável com barreira protetora de pele de 19 a 
24mm de diâmetro de abertura de estoma e um clipe de fechamento. Embalados, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, 
dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. Unidade 1.500 

38 
Braçadeira para aparelho de pressão adulto de  velcro. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 100 

39 Braçadeira Cardiochip Adulto para Eletrocardiograma  
Jogo com 04 

pares 8 

40 

Cabo para Bisturi nº 03 - para lâmina descartável de nº 10 a 15. Confeccionado em 
aço inox de 1ª qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência.   20 

41 

Cabo para Bisturi nº 04 - para lâminas descartável de nº 20 a 24. Confeccionado em 
aço inox de 1ª qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência. Unidade 10 

42 Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma ECAFIX unidades 3 

43 Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma MICROMED Unidades 3 

44 

Cadarço para traqueostomia. Embalados, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no 
Ministério da Saúde. metro 10 

45 Caixa para lâmina de prevenção com três estrias. Unidade 10.000 
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46 

Camisola Ginecológica em linhol 100% algadão branca personalizada em azul                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE Unidade 100 

47 

Campo Fenestrado de brim grosso - GRANDE - (SANTISTA) branco                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 300 

48 

Campo Fenestrado de brim grosso - PEQUENO - (SANTISTA) branco                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 200 

49 

Campo para esterilização de material cirúrgico de brim grosso (SANTISTA)                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 200 

50 

Cânula de Guedel plástica jogo com 06 unidades.Embalados, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Jogo 10 

51 

Cadarço para traqueostomia. Embalados, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no 
Ministério da Saúde. metro 10 

51 

Capote em linhol 100% algodão branca personalizada em azul                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 10 

52 

Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, adulto, hipoalergênico, biocompatível, 
estéril. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde.  Unidade 1000 

53 

Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, infantil, hipoalergênico, biocompatível, 
estéril. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde.  Unidade 100 

54 

Cateter intravenoso n°18,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Unidade 800 
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55 

Cateter intravenoso n°20,,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Unidade 5.000 

57 

Cateter intravenoso n°24,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde.  Unidade 5.000 

58 

Cateter intravenoso n°14, jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Unidade 200 

59 

Cateter intravenoso n°16, jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. unidade 400 

60 Chassi com Ecram 18x24 cm  unidade 1 

61 Chassi com Ecram 24x30 cm  unidade 1 

62 Chassi com Ecram 30x40 cm  unidade 1 

63 

Cateter intravenoso n°22,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados 
individualmente, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. Unidade 8.000 

63 Chassi com Ecram 35x35 cm  unidade 1 

64 Chassi com Ecram 35x43 cm  unidade 1 

65 Colar cervical rígido em polietileno G Unidade 10 

66 Colar cervical rígido em polietileno M Unidade 10 

67 Colar cervical rígido em polietileno P Unidade 10 

68 

Colar cervical de espuma tamanho G.Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da saúde.  Unidade 100 
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69 

Colar cervical de espuma tamanho M. Na embalagem deverá estar  impresso dados 
de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da saúde.  Unidade 100 

70 

Colar cervical de espuma tamanho P. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da saúde.  Unidade 100 

71 

Coletor de Material Pérfuro Cortante, resistente a perfurações, com revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, 
cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor 
amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco 
biológico - Material contaminado), capacidade 13Litros. Na embalagem deverá estar  
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da saúde.  Unidade 3.000 

72 

As compressas campo operátorio  elaboradas com tecido quádruplo (quatro 
camadas), 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, 
amido e alvejantes ópticos;As camadas de tecido devem possuir amarrações, 
evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso;As bordas devem possuir 
costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas deve apresentar cadarço 
duplo;Não estéril sem fio radiopaco;4 camadas com cadarço;100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente;Tamanho: 45 cm X 50cm;Contém 50 
unidades;Dermatologicamente testado.Produto descartável, devidamente registrado 
no Ministério da Saúde; 

pacote com 
50 unidades 100 

73 

Compressa de Gaze hidrófila c/8 dobras, 13 fios por cm e 7,5x7,5cm, confeccionada 
em algodão puro, cor branca, fios uniformes sem falhas ou fiapos, não estéril, 
embalagem com dados de identificação, validade e procedência. Pacotes com 500 
unidades devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 5.000 

74 

Compressas de Gaze Hidrófila Estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido 
tipo tela, com 08 camadas e 05 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando 
fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. Inodoras e 
insípidas. Esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno.  Na 
embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde.Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

Pacote com 
05 unidades 3.000 

75 Creme adesivo e condutivo para o eletroencefalograma pote de 1kg  Potes 50 

76 Cuba para Assepsia em aço inox (redonda) 10cm Unidade 10 
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77 Cuba Rim em aço inox  Unidade 20 

78 

Dispositivo intra uterino (DIU) deverá ter uma  haste de polietileno enrolada com 
aproximadamente 176mg de fio cobre e cada um de seus braços transversais leva um 
cilindro de cobre de aproximadamente 68,7mg. As áreas de superfície exportas de 
cobre são 380 +/- 20mm

2
. As dimensões são de 36 mm na direção vertical e 32mm na 

direção horizontal. A extremidade inferior da haste deverá forma um bulbo de 3mm 
de diâmetro. O DIU deverá conter um fio de polietileno atado ao bulbo, resultando 
em duas linhas, cuja finalidade é auxiliar na remoção do DIU. O corpo deverá conter 
sulfato de bário, o que o torna radiopaco. O DIU deverá ter embalado junto um tubo 
de inserção e êmbolo em sua embalagem de envelopamento composta por um filme 
base e um filme de cobertura e esterilizado por radiação gama. O tubo de inserção 
deverá ser equipado com uma guia azul móvel para ajudar a medir a profundidade e 
orientação na qual o tubo de inserção é inserido pelo canal cervical e na cavidade 
uterina.Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde.  Unidades 50 

79 

Dispositivo para incontinência urinária masculina n°06(Uripen). Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 6000 

80 

Eletrodos para monitorizão cardíaca. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde.  Unidade 500 

81 

Equipo de alimentação enteral, produto esterilizado utilizado para infusão de 
soluções enterais que permite o controle e dosagem do fluxo.Apresenta-se como um 
tubo de PVC flexível de aproximadamente 1500 mm, em uma extremidade 
apresentar a câmara de gotejamento com a ponta perfurante que se adapta tanto a 
bolsa ou ao frasco. No meio do tubo deve  localizar o regulador de fluxo, o qual 
controla o gotejamento e o fluxo da solução. Na outra extremidade possuir o 
conector escalonado o qual possibilita encaixe em vários tipos de dispositivos de 
infusão, evitando vazamentos. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 

82 

Equipo Macro gotas, comum com injetor lateral, com roldana plástica. Embalados 
individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, 
validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da 
saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação. 

Unidade 10.000 

83 

Equipo Macro gotas, para solução fotossensível . Embalados individualmente em 
papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, validade, data e tipo 
de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da saúde.Apresentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

Unidade 20 

84 

Equipo Micro gota c/ inj. Lateral, com roldana plástica. Embalados individualmente 
em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, validade, data e 
tipo de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da saúde. Apresentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 1.000 
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85 

Equipo multivia.Embalados individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de 
identificação, procedência, validade, data e tipo de esterilização. Devidamente 
registrado no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 100 

86 

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO com sistema de bombeamento dedilhamento 

peristáltico linear, faixa programável de fluxo 0,1 – 999 mL/h; Modo micro: 0,1 – 999 mL/h 
(acréscimos de 0,1 mL/h) Modo macro: 1 – 999 mL/h (acréscimos de 1 mL/h) Pressão de 
oclusão 30 – 140 kPa ( 0,30 – 1,43 kg/cm2) Funções: Trava de painel: desabilita alteração de o 
fluxo e volume limite enquanto porta estiver aberta. Pinça: automaticamente pressiona e 
fechar equipo quando a porta estiver aberta. Sensibilidade do detector de ar na linha: ajuste 
em 2 níveis. Sensibilidade do detector de oclusão: ajuste em 10 níveis. Cronômetro de 
manutenção preventiva: acende o indicador quando a data se aproxima, Alarme de 
comparação entre fluxo e volume limite (= alarme soa quando o fluxo exceder o volume total a 
ser infundido) + peso de 1.7 kg , Limite superior de fluxo: limita valor máximo , Bloqueio 
teclado após programação. AC 100-240 v, 50/60 HZ: DC 12-15 v. Bateria interna: aprox. 3 horas 
a 25 mlL/h , tempo – apresentar certificado de boas praticas de fabricação  (A EMPRESA 
VENCEDORA DEVERA INSTALAR 02 BOMBAS A TITULO DE COMODATO PELO PRAZO DA 
LICITACAO). Unidade 200 

87 

Escova ginecológica para colher prevenção, embaladas individualmente, contendo 
dados de identificação do produto em português,procedência, marca do fabricante, 
data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

88 

ESCOVA PLANA REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL. 
Cabo longo com formato ergonômico permite fácil utilização. Comprimento 
adequado da área escovante (78 mm). As cerdas são transparentes permitindo uma 
fácil verificação de sua limpeza. O plástico utilizado na sua composição não deve 
libera nenhuma substância tóxica. Com cerdas flexíveis. Unidade 100 

89 

Espaçador valvulado - com encaixe universal ( compatível com todas as "bombinhas 
de mercado), 3 opções de máscaras - pequeno, médio e grande - macias e atóxicas, 
com  válvula em silicone, unidirecional no bocal e  capacidade de 250 ml Unidade 10 

90 

Esparadrapo comum imperméavel, cor branca, confeccionado em tecido 100% 
algodão e resina acrílica, com boa aderência, rasgadura, insento de substâncias 
alérgicas, aquorepelentes em uma das faces e com adesivo à base de borracha 
natural e resina na outa face, enrolado em carretel devidamente encaixado e 
protegido em tubo plástico com dados de identificação, validade e procedência. 
Medindo o esparadrapo 10cx4,5metros.Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 1.500 

91 

Espátula de Ayres, em madeira, com embalagem individual, contendo dados de 
identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de 
validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde   Unidade 8.000 

92 

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico 
transparente,  lubrificado descatável tamanho G. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, data e tipo de 
esterrelização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.(marca de 
referencia KOLPLAST) Unidade 300 
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93 

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico 
transparente,  lubrificado descatável tamanho M. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, data e tipo de 
esterrelização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.(marca de 
referencia KOLPLAST) Unidade 6.000 

94 

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico 
transparente,  lubrificado descatável tamanho P. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, data e tipo de 
esterrelização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.(marca de 
referencia KOLPLAST) Unidade 6.000 

95 Estetóscopio adulto simples. Devidamente Registrado no Ministério da Saúde. Unidade 30 

96 Estetóscopio infantil simples. Devidamente Registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10 

97 
Férula Metálica em alumínio com espuma com 16mm de largura e um metro de 
comprimento para aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 20 

98 
Férula Metálica em alumínio com espuma com 19mm de largura e um metro de 
comprimento para aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 10 

99 Filme para Raio X 18x24cm caixa c/100 unidades caixa 50 

100 Filme para Raio X 24x30cm caixa c/100 unidades caixa 50 

101 Filma para Raio X 30x40 cm caixa com 100 unidades caixa 100 

102 Filme para Raio X 35x35 caixa c/100 unidades caixa 50 

103 Filme para Raio X 35x43 caixa c/100 unidades caixa 50 

104 

Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (violeta) com agulha cilindrica estriada 1/2 círculo 
3.7 cm. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo 
esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e registro no 
Ministério da SaúdeAprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação. 

caixa com 36 
unidades 28 

105 

Fio de sutura absorvível PGA n°2.0 (violeta) com agulha cilindrica estriada 1/2 círculo 
3.7 cm. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo 
esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e registro no 
Ministério da SaúdeAprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação. 

caixa com 36 
unidades 28 
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106 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 1.0   com agulha de 4cm cortante,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. caixa 40 

107 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 2.0    com agulha de 4cm ,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 40 

108 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 3.0    com agulha de 30mm,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 20 

109 

Fio de Sutura Catgut simples n° 2.0   com agulha de 3cm,embalados individualmente, 
em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo 
esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Caixa 20 

110 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com agulha de 20mm cortante,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 20 

111 

Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   com agulha de 20mm,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 10 
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112 

Fio de Sutura Catgut simples n° 3.0   com agulha de 20mm,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.    Caixa 40 

113 

Fio de Sutura Catgut simples n° 4.0    com agulha de 20mm,embalados 
individualmente, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de fabricacão,prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Caixa 20 

114 

Fio de Sutura mononylon n 0.0  com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 15 

115 

Fio de Sutura mononylon n 2.0  com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 10 

116 

Fio de Sutura mononylon n 3.0 com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100 

117 

Fio de Sutura mononylon n 3.0 com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 100 

118 

Fio de Sutura mononylon n 4.0 com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100 

119 

Fio de Sutura mononylon n 5.0  com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 10 
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120 

Fio de Sutura mononylon n 6.0 com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades 
esterelizado por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 10 

121 

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 1,20cmx10m, a base de 
fibras de viscose branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico 
hipoalergênico na outra face, espessura fina, termoestável. Embalagem contendo 
dados de procedência número do lote, data de validade.Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 400 

122 

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 2,5cmx10m a base d 
efibras de viscose branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico 
hipoalergênico na outra face, espessura fina, termoestável. Embalagem contendo 
dados de procedência número do lote, data de validade Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 500 

123 

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 5cmx10m a base d efibras 
de viscose branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico 
hipoalergênico na outra face, espessura fina, termoestável. Embalagem contendo 
dados de procedência número do lote, data de validade.Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 500 

124 
Fita  para autoclave 19mmx30m. Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1000 

125 
Fita para uso hospitalar (19mmx50m). Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1200 

126 Fixador para raio X para processadora automática 38litros   galões 50 

127 Fluxômetro para oxigênio  Unidade 20 

128 
Fralda geriatrica tamanho G. Embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade.Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

129 
Fralda geriatrica tamanho M. Embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 5.000 
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130 

Frasco para dieta nutrição enteral, transparente, capacidade 300ml, gradua do nos 
dois lados a cada 50ml crescente e decrescente), atóxico, pós- sui etiqueta adesiva 
para identificação completa do paciente, de uso único, embalado individualmente 
em saco plástico, constando externamen te os dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e valida de, nr. do lote, registro no MS, identificação do fabricante 
e farmacêutico responsável.  Unidade 500 

131 
Gaze tipo queijo 13 fios 91x91cm. Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1000 

132 

Gorro Descartável com elástico nuca branco 30g.Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério 
da Saúde. Unidade 300 

133 

Hastes flexíveis, de propileno,  com pontas de algodão, 100% puro e com tratamento 
antigerme. Embalagem com 75 unidades, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde. (similar COTONETES) Caixa 100 

134 Inalador Bivolt.  Unidade 6 

135 Indicador Biológico para esterilização a vapor com 10 unidades Caixa 10 

136 

Indicador Químico para Autoclave à vapor, caixa com 480 tiras de 1,5 cm x 10 cm. 
Embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Caixa 10 

137 Garrote com regulagem e trava, fecho em PVC, que permite ajuste fácil e confiável.   

137 

Intra Cath n° 16x12. Cateter em biomaterial com superfície superior inertividade e 
excepcional lisadura de superfície, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha 
com formato anatômico, orifício para sultura, fecho de segurança automático e 
superfície antiderrapante com conector Luer-Lok codificado por cores.Embalados 
individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, 
validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da 
saúde. Unidade 10 

138 

Intra Cath n° 18x12. Cateter em biomaterial com superfície superior inertividade e 
excepcional lisadura de superfície, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha 
com formato anatômico, orifício para sultura, fecho de segurança automático e 
superfície antiderrapante com conector Luer-Lok codificado por cores.Embalados 
individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, 
validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da 
saúde. Unidade 10 
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139 
Jogo de eletrodos para o eletroencefalograma digital (MEDITRON) banhado a ouro 
com fio leitoso  Jogos  8 

140 Kit de identificação de números para Raio X de Chumbo Kit 1 

141 

Kit para nebulização adulto com conector de encaixe.Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério 
da Saúde. Unidade 200 

142 

Kit para nebulização adulto com conector de rosca.Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério 
da Saúde. Unidade 200 

143 

Kit para nebulização infantil com conector de rosca.Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério 
da Saúde. Unidade 100 

144 

Lâmina de bisturi n° 11, em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama 
embalada individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de identificação e esterilização. Embalagem com 100 
unidades, contendo data de  fabricação, dados de procedência, esterilização data de 
vencimento/validade e n° do lote. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 15 

145 

Lâmina de bisturi n° 12,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação e esterilização. Embalagem com 100 unidades, 
contendo data de  fabricação, dados de procedência, esterilização data de 
vencimento/validade e n° do lote. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 20 

146 

Lâmina de bisturi n° 15,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação e esterilização. Embalagem com 100 unidades, 
contendo data de  fabricação, dados de procedência, esterilização data de 
vencimento/validade e n° do lote. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 20 
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147 

Lâmina de bisturi n° 22,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação e esterilização. Em embalagem com 100 unidades, 
contendo data de  fabricação, dados de procedência, esterilização data de 
vencimento/validade e n° do lote. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Caixa 50 

148 
Lâmina para microscopia fosco lapidada. Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

149 

Lanceta, em aço inoxidável,esterizada por raio gama , embaladas individualmente em 
papel alumínio, e/ou papel cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação e esterilização. Na embalagem de conter data de fabricação, dados de 
procedência, esterilização, data de vencimento/ validade e n° do lote. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.   Unidade 1.000 

150 

Lençol descartável branco rolo de  70cm x 50m. Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério 
da Saúde. unidade 300 

151 

Lençol sem elástico para berço 1,70x1,00 m em linhol 100% algodão branco 
personalizado em azul. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                           
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE                                                                                       Unidade 200 

152 

Lençol sem elástico para cama 1,80x1,50m em linhol 100% algodão branco 
personalizado em azul.  PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                          
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500 

153 

Lençol sem elástico para maca 1,80x1,00m em linhol 100% algodão branco 
personalizado em azul.    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500 

154 

Lençol sem elástico para cama 1,80x1,50m em linhol 100% algodão verde água 
personalizado em preto.  PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                          
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500 

155 

Lençol sem elástico para maca 1,80x1,00m em linhol 100% algodão verde água 
personalizado em preto.    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500 

156 Lixeira com tampa e pedal100 litros Unidade 12 

157 Lixeira com pedal e tampa cromada 12 litros  Unidade 10 

158 LIxeira com pedal e tampa 30 litros  Unidade 10 

159 

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde G (similar MUCAMBO).Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude 
e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho.  Pares 200 
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160 

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde M (similar MUCAMBO).Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude 
e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho.  Pares 300 

161 

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde P (similar MUCAMBO). Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude 
e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho.  Pares 200 

162 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex 
natural, espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó 
bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho extra P, em caixas com 100 
unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 1000 

163 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex 
natural, espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó 
bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho pequeno, em caixas com 100 
unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 2.000 

164 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, 
com preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com 
pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. 
Tamanho extra P, em caixas com 100 unidades.  caixa 500 

165 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, 
com preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com 
pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. 
Tamanho G, em caixas com 100 unidades. caixa 700 
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166 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, 
com preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com 
pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. 
Tamanho M, em caixas com 100 unidades. Devidamente registrado no MS. caixa 1000 

167 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, 
com preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com 
pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. 
Tamanho P, em caixas com 100 unidades. caixa 1000 

168 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex 
natural, espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó 
bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, 
punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho grande, em caixas com 100 
unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 1500 

169 

Luvas cirúrgicas estéreis n°7,0, descartável, em latex natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com 
po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao 
hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, acondicionada em involucro 
interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de 
aprovacao no Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.    Unidade 1.000 

170 

Luvas cirúrgicas estéreis n°7,5,descartável, em latex natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com 
po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao 
hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, acondicionada em involucro 
interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de 
aprovacao no Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.    Unidade 2.000 

171 

Luvas cirúrgicas estéreis n°8,0,descartável, em latex natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com Unidade 2.000 
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po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao 
hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, acondicionada em involucro 
interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de 
aprovacao no Ministerio do Trabalho.  

172 

Luvas cirúrgicas estéreis n°8,5,descartável, em latex natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com 
po bioabsorvivel, espessura minima entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao 
hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, acondicionada em involucro 
interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de 
aprovacao no Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.    Unidade 3.000 

173 

Malha tubular 6cmx25m.Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude Rolo 50 

174 

Malha tubular 8cmx25m.Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude Rolo 50 

175 

Manguito de reposição de esfigmomanômetro construido em latex de alta flexidade 
e resistência, tamanho adulto para a braçadeira de nylon ou algodão com fecho de 
velcro ou botão. unidade 50 

176 
Manômetro para aparelho de pressão aneróide 300mm/hg com divisões de 2mm/hg 
com selo e certificado de IMETRO unidade 50 

177 
Manta aluminazada.Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude unidade 10 
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178 

Máscara cirúrgica descartável retangular c/elástico, semi-facial, descártavel, com três 
camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal 
embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em 
aluminio suave e flexivel, nao traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda 
eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiencia de 
filtracao bacteriana (E.F.B.), para particulas de 1.0 micron, acima de 95 %. 
Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades.   Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude Caixa 1000 

179 

Máscara de Venturi Adulto com reservatorio de oxigenio. Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; 
traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas 
cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja 
(50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. 
Livre de Látex Produto de uso único. Embalagem individual.Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude Unidade 5 

180 

Máscara de Venturi Infantil com reservatorio de oxigenio . Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; 
traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas 
cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja 
(50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. 
Livre de Látex Produto de uso único. Embalagem individual.Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude Unidade 5 

181 Óculos de proteção incolor. unidade 40 

182 Oliva de borracha para estetoscópio. Unidade 100 

183 
Pás adulto para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. 
Tamanho das pás Adulto = área: 82 cm2 - Devidamente registrado na ANVISA   30 

183 
Pás adulto para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. 
Tamanho das pás Adulto = área: 82 cm2 - Devidamente registrado na ANVISA pares 10 

184 
Pás infantil para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. 
Tamanho das Pás infantil = área: 30 cm2.Devidamente registrado na ANVISA   15 

185 

Papel crepado para esterilização, verde, 60x60 cm. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministerio da Saude Folha 20.000 

186 Papel toalha branco com 2 dobras pacote com 1000 folhas. Pacote 3000 
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189 Pêra para aparelho de pressão com valvula  Unidade 20 

190 Pêra para eletrocardiografo unidade 100 

191 Pilha Palito  Unidade 40 

192 Pilha média Unidade 250 

193 Pilha pequena  Unidade 500 

194 Pinça Anatômica de dissecção 14cm  Unidade 20 

194 Pinça Anatômico dente de rato 14cm  Unidade 20 

196 Pinça Backhaus 13cm  Unidade 10 

197 Pinça Kelly curva 16cm  Unidade 50 

198 Pinça Kelly reta 16cm  Unidade 60 

199 Pinça Manguil curva adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 1 

200 Pinça Manguil reta adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 1 

201 Pinça Manguil reta infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 1 

203 
Pinça para retirada de corpo estranho com haste curvada e ponta em forma de 
concha Unidade 10 

204 Pinça Pozzi 24cm, p/ colo uterino  Unidade 5 

205 Pinça Tentacânula 15cm Unidade 5 

206 Porta Agulha de Mayo Hegar 15cm  Unidade 50 

207 Porta papel toalha de plastico branco  Unidade 30 

208 Pinça Manguil curva infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 1 

208 Preservativo Masculino Lubrificado 52mm Unidade 30.000 

209 Preservativo Masculino não  Lubrificado 52mm Unidade 1440 

210 Reanimador Manual  Infatil (AMBU)  Unidade 4 

211 Reanimador Manual  Infatil com reservatório (AMBU)  Unidade 6 

212 Reanimador Manual Adulto (AMBU)  Unidade 6 

213 Reanimador Manual Adulto com reservatório (AMBU)  Unidade 8 

214 Reanimador Manual Neo natal (AMBU) Unidade 4 

215 Reanimador Manual Neo natal com reservatório (AMBU) Unidade 5 

216 Revelador de Raio-X para processadora automática 38 litros  galões 50 

217 Saboneteira com dispenser Maxdherm  Unidade 30 

218 

Saco de Lixo hospitalar branco leitoso 100 litros.Na embalagem deverá conter 
simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material 
contaminado), capacidade 100 litros. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde.  Unidade 15.000 
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219 

Saco de Lixo hospitalar branco leitoso 50 litros.Na embalagem deverá conter 
simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material 
contaminado), capacidade 50 litros. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da saúde.  Unidade 13.000 

221 Salto ortopédico quadrado pequeno 70x50x30 mm. Unidade 50 

222 

Scalp n° 19, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em 
poliuretano, radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. 
Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula transparente, 
embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente 
registrado na Ministério da Saúde. Unidade 600 

223 

Scalp n° 21,dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em 
poliuretano, radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. 
Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula transparente, 
embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente 
registrado na Ministério da Saúde. Unidade 1000 

224 

Scalp n° 23, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em 
poliuretano, radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. 
Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula transparente, 
embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente 
registrado na Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

225 

Scalp n° 25, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em 
poliuretano, radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. 
Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula transparente, 
embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente 
registrado na Ministério da Saúde. Unidade 10.000 

226 

Scalp n° 27, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em 
poliuretano, radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. 
Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula transparente, 
embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente 
registrado na Ministério da Saúde. Unidade 2000 

227 

Seringa 20ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau 
médio com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e 
descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetadoEsterelizada em óxido 
de etileno.Bisel trifacetado, embalagem individual estéril, com dados de esterilização 
e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Unidade 30.000 

228 Salto ortópedico quadrado grande 100x70x30 mm. Unidade 50 
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228 

Seringa 1ml c/ agulha com agulha fixa indicada para infusão de insulina.cilindro 
transparente em polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo 
polipropileno grau médio com deslizamento suave e dispositivo auto 
destrutivo.Agulha hipodérmica com bisel triacetado, siliconizada e atraumática. 
Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Aprentar uma 
amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Unidade 100.000 

229 

Seringa 10ml c/ agulha 25x7 com bico Luer Lock (rosca) .Cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau 
médio com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e 
descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado.Empunhada colorida 
para fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, 
com dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. Unidade 20.000 

230 

Seringa 10ml sem agulha com bico Luer slip (sem rosca) .Cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau 
médio com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e 
descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado.Empunhada colorida 
para fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, 
com dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. Unidade 1.000 

231 

Seringa 3ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau 
médio com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e 
descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetadoEsterelizada em óxido 
de etileno.Bisel trifacetado,embalagem individual estéril, com dados de esterilização 
e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Unidade 30.000 

232 

Seringa 5ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau 
médio com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e 
descatável. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado. Esterelizada em óxido 
de etileno.Bisel trifacetado, embalagem individual estéril, com dados de esterilização 
e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 30.000 
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233 

Sistema de drenagem mediastinal 500ml dreno n° 14. Produto estéril, descartável 
embalado individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e 
validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10 

234 

Sistema de drenagem mediastinal 500ml dreno n° 24.Produto estéril, descartável 
embalado individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e 
validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10 

235 

Sonda de Aspiração traqueal n°06. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. unidades 1800 

236 

Sonda de Aspiração traqueal n°08. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. unidade 50 

237 

Sonda de Aspiração traqueal n°14.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

238 

Sonda de Aspiração traqueal n°04. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 50 

239 

Sonda de Aspiração traqueal n°10. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100 

240 

Sonda de Aspiração traqueal n°12. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100 



GOVERNO GOVERNO GOVERNO GOVERNO MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    DE BURITISDE BURITISDE BURITISDE BURITIS    
Estado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas Gerais    

    
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034  

www.buritis.mg.gov.br 

241 

Sonda de Aspiração traqueal n°16.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

242 

Sonda de Gastrostomia para alimentação enteral n° 18. Tubo de alimentação de 
gastrostomia com porta em Y, 100% silicone. Sonda de Kangaroo. Acompanha sache 
de 2,7g de gel solúvel em agua. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e 
validade.Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 30 

243 

Sonda Foley n°12 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100 

244 

Sonda Foley n°14 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 150 

245 

Sonda Foley n°16 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 300 

246 

Sonda Foley n°18 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 200 

247 

Sonda Foley n°20 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

248 

Sonda Foley n°22 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 
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249 

Sonda Gastrica levine n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 60 

250 

Sonda Gastrica levine n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 60 

251 

Sonda Gastrica levine n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 60 

252 

Sonda Gastrica levine n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 60 

253 

Sonda Gastrica levine n°12.Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

254 

Sonda Gastrica levine n°14.Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

255 

Sonda Gastrica levine n°16.Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

256 

Sonda Gastrica levine n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

257 

Sonda Gastrica levine n°20.Produto estéril, descartável embalado individualmente 
em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 60 

258 

Sonda nasogástrica curta n°04. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  unidade 100 

259 

Sonda nasogástrica curta n°06. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 
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260 

Sonda nasogástrica curta n°08. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

261 

Sonda nasogástrica curta n°10. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

262 

Sonda nasogástrica curta n°12. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 200 

263 

Sonda nasogástrica curta n°14. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  unidade 100 

264 

Sonda nasogástrica curta n°16. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

265 

Sonda nasogástrica curta n°18. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

266 

Sonda nasogástrica Longa n°06. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

267 

Sonda nasogástrica Longa n°08. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 
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Sonda nasogástrica Longa n°10. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

269 

Sonda nasogástrica Longa n°14. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 200 

270 

Sonda nasogástrica Longa n°16. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 150 

271 

Sonda nasogástrica Longa n°18. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 150 

272 

Sonda nasogástrica Longa n°20. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 100 

273 

Sonda retal n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 40 

274 

Sonda retal n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 40 

275 

Sonda retal n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 20 



GOVERNO GOVERNO GOVERNO GOVERNO MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    DE BURITISDE BURITISDE BURITISDE BURITIS    
Estado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas GeraisEstado de Minas Gerais    

    
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034  

www.buritis.mg.gov.br 

276 

Sonda retal n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 20 

277 

Sonda retal n°12.  Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 20 

278 

Sonda retal n°14.  Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 20 

279 

Sonda retal n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 40 

280 

Sonda retal n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 20 

281 

Sonda retal n°20. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 40 

282 

Sonda uretral n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 50 

283 

Sonda uretral n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 50 
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284 

Sonda uretral n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 3.000 

285 

Sonda uretral n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 3000 

286 

Sonda uretral n°12. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 15000 

287 

Sonda uretral n°14. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 100 

288 

Sonda uretral n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 200 

289 

Sonda uretral n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  Unidade 100 

290 Termômetro Clínico de Mercúrio prismático                                                                                                               Unidade 300 

291 

Termômetro Digital Termo-higrometro de uso interno com maxima/minimo e funcao 
reset.Display LCD de facil visualizacao .Escala do termometro -10 + 50ºc /-14 + 122ºFEscala do 
Higrometro 10 a 99% URResolucao do termometro 1ºC / 1FResolucao do higrometro 1% 
URPrecisao do termometro + - 1ºC /+ - 2FPrecisao do higrometro 8% URDimensöes 110 x 70 x 
20mmMaterial Plastico  Unidade 4 

292 Tesoura de Iris curva  Unidade 50 

293 Tesoura de Iris reta Unidade 60 

294 Tesoura de Lister para bandagem 17cm  Unidade 5 
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295 Tesoura de Lister para bandagem 19cm  Unidade 5 

296 Tesoura Joseph reta 14cm Unidade 50 

297 Tesoura Spenser 9cm para retirar pontos Unidade 80 

298 
Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura em 30 segundos para o aparelho 
Accu-Chek (AdvantageII). (A validade das tiras deve ser maoir ou igual a dois anos) Unidade 6.000 

299 
Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura em 30 segundos para o aparelho 
Optium (MediSense).(A validade das tiras deve ser maoir ou igual a dois anos) Unidade 15.000 

300 

Toalha de banho branca personalizada e azul (de boa qualidade)                                                           
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                    
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Unidade 200 

301 

Toalha de rosto branca personalizada e azul (de boa qualidade)                                                              
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS        
UNIDADE MISTA DE SAÚDE  Unidade 300 

302 

Torneira Descartável com três vias.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde unidade 50 

303 
Tubo de látex (garrote) n° 200 pacote com 15m. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Pacote 4 

304 
Tubo de látex  n° 203 pacote com 15m. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde Pacote 3 

305 

Tubo endotraqueal c/ balão n°4.0.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 20 

306 

Tubo endotraqueal c/ balão n°4.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.   Unidade 20 
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307 

Tubo endotraqueal c/ balão n°5.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 30 

308 

Tubo endotraqueal c/ balão n°5.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 30 

309 

Tubo endotraqueal c/ balão n°6.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 30 

310 

Tubo endotraqueal c/ balão n°6.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 40 

311 

Tubo endotraqueal c/ balão n°7.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

312 

Tubo endotraqueal c/ balão n°7.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

313 

Tubo endotraqueal c/ balão n°8.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

314 

Tubo endotraqueal c/ balão n°8.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.   Unidade 30 

315 

Tubo endotraqueal c/ balão n°9.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 20 
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316 

Tubo endotraqueal s/ balão n°2.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 10 

317 

Tubo endotraqueal s/ balão n°2.5. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 10 

318 

Tubo endotraqueal s/ balão n°3.5.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 20 

319 

Tubo endotraqueal s/ balão n°3.0. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 25 

320 Umidificador para bala de oxigenio Unidade 30 

321 Válvula reguladora para cilindro de oxigenio c/01 saída (similar OXIGEL) Unidade 20 

322 Aparelho de Glicemia OPTIUM (Medsense) Unidade 30 

323 

Aparelho de pressão arterial aneroíde adulto  com braçadeira com velcro, manual de 
instruções  e bolsa para transpote.(Esfigmomanômetro). Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 100 

1324 

Aparelho de pressão arterial aneroíde infantil com braçadeira com velcro,manual de 
instruções  e bolsa para transpote. (Esfigmomanômetro) . Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 10 
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A N E X O III 

 
 
 
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
D E C L A R A Ç Ã O 
Ref .: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., 
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, 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 ( ) . 
 
 
............................................ 
(data) 
 
 
............................................................ 
(representante) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O IV 
 
 
 
M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ n°___________________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

___________________ e do CPF no____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que 

não se encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data não existem 

fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
_____________________________________________ 
( Local e data) 
 
______________________________________________ 
(Representante legal) 
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A N E X O V 

 
M O D E L O 
D E C L A R A Ç Ã O  D E  C I Ê N C I A 
Ref .: PREGÃO N.º _____/200_ –  
 
A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em 

______________________________________________________________ por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, 

que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta 

com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. 

 
_________, _____de_________________________ de 20___ 
 
 
______________________________________________ 
(Representante legal) 
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ANEXO VI 
 
 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato 

representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da cédula de 

identidade RG _________________, residente e domiciliado na 

_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor de 

amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 

confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade RG 

____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o 

fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 

067/2014, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais 

em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou 

prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários 

para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 
 
________________, ___ de ____________ de _____. 
 
 
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
 
 
____________________ 
Outorgado 
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ANEXO VII 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..................................................., 

sediada na ................................ (endereço) .............................................................................., 

(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 

habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº 067/2014, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Data:________________________________________ 

Assinatura:____________________________________ 

Nome do Declarante:____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


