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EDITAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 119/2019 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Buritis - 
MG, por meio da Sr. Sérgio Augusto Vieira Da Silva, Pregoeiro Titular, e Equipe de Apoio, 
nomeados pela portaria nº 495, datada de 02 de janeiro de 2019, da Prefeitura 
Municipal de Buritis – MG, sediado (a) Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis - 
MG realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 23/05/2019. 

Horário: 09h00min. 

Local: Setor de compras e licitações – Prefeitura Municipal de Buritis - MG 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para Aquisição de 
Materiais Hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu 
interesse. 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 
licitação. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão Presencial. 
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3.2. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado 
o credenciamento e o recebimento dos envelopes dos proponentes. 

3.3. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a 
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, FORA dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 

3.4. Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá 
apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.5. Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. 

3.6. O instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 3.4 e 
seguintes. 

3.7. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo 
para a desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o 
representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo 
proponente durante os trabalhos. 

3.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

3.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de apoio e 
juntados ao processo administrativo. 

3.10. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como receber os 
envelopes propostas de preços e habilitação. 

3.11. O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 
ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da 
apresentação de documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase 
de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de 
renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta de preço escrita, que há de ser considerada para efeito 
de ordenação das propostas e apuração do menor preço unitário por item. 



  

Página 3 de 145 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que sejam devidamente credenciados. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.2.5. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 

4.2.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.2.7. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 A proposta deverá ser datilografada ou emitida por computador, sem 
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 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) as folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo 
representante legal da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela 
constar: 
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b) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-
mail comercial se houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta 
corrente e praça de pagamento para facilitar o contato e o pagamento; 

c) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, 
discriminando, ainda, o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, 
sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

d) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da sessão de abertura desta licitação; 

e) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas 
correm por conta da proponente. 

f) Registro dos produtos na ANVISA em plena validade. 

5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos 
Anexos. As licitantes poderão utilizar o Termo de Referência deste Edital para a 
formulação de sua proposta, complementando as informações, caso necessário. 

5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e 
com poderes para esse fim. 

5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição 
que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 
avaliadas pelo (a) Pregoeiro (a). 

5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na 
proposta, será considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital 
para efeitos de julgamento. 

5.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.7 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que 
julgar necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão 
compatíveis com os de mercado. 

5.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar 
embalados em envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 
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ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 
por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte houver proposta apresentada por ME 
ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o 
empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006. Ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.1.1 A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar 
no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
6.1.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do item 
anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas 
estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
6.1.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta seção, o 
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes. 

6.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, 
horário e local indicado neste Edital. 

6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.  
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6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 
acompanhamento de todos os participantes. 

6.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.4. O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão ofertar lances sendo 
imediatamente informados aos membros da Comissão de Licitação que será 
consignado em ata.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras 
estabelecidas no Edital. 

 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado.  

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o 
menor lance ofertado.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, do 
valor do menor lance.  

6.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o 
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.11.1. Produzidos no País; 

6.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 
público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 
processo. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, 
a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto. 

7.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior 
ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Consideram se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores 
sejam a 80% (oitenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 80% (oitenta por 
cento) do valor orçado pela administração; 

II. Valor orçado pela Administração. 

7.4. Dos licitantes classificados na forma do item anterior que houverem 
apresentado proposta com valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 
do menor dos valores a que se referem os incisos do item anterior, será exigido, 
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis, de acordo com a Lei, igual à diferença entre o valor da 
proposta e 85% oitenta e cinco por cento) do menor dos valores a que se referem 
os incisos anteriores. 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 
de classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando ao 
licitante a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.2.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.2.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas emitidas em 
menos de 60 dias; 

8.3.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais, à Divida Ativa da União, e 
previdência social,  por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto 
nº 6.106/07);  

8.3.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

8.3.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital; 

8.3.5. prova de regularidade com o Município; 

8.3.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio 
de:  
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8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

8.5.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante 
será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período. 

8.7. Alvará sanitário municipal/estadual. 

8.8. Autorização de funcionamento ANVISA (AFE). 

8.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a 
regularização da situação fiscal. 

8.9. As participantes do certame deverão apresentar a Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com o modelo 
estabelecido no ANEXO II (Declaração Conjunta) deste Edital. 

8.10. Declaração de cumprimentos dos requisitos habilitação, que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO II, deste Edital. 

8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 
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9.1.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 
se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, por email e por escrito, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
por email e por escrito, em outros três dias, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 
desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 

12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou 
aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) 
assinatura do contrato. 

13.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 
instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
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13.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro o contratado deverá regularizar 
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite 
do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições 
de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência. 

16.2. O local da entrega será na unidade requisitante da Prefeitura Municipal 
de Buritis - MG, e o prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, 
contados da data do recebimento/retirada da nota de empenho ou ordem de 
fornecimento para a entrega. 
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17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

17.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” 
pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 

17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

17.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta junto aos 
órgãos fiscais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital. 

17.6. Constatando-se, junto aos órgãos fiscais, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 

17.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
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17.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto aos órgãos fiscais.   

17.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente nos órgãos fiscais. 

17.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

17.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 
o encerramento da fase de lances. 
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18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução 
do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou 
legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por 
ocorrência, sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com rescisão contratual; 

18.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o 
contratado, de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 
Município em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior do Município, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 
de impedimento. 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Licitação 
do Município de Buritis. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 
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19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital 

19.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.3. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
licitações@buritis.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, seção Setor de Compras e Licitações. 

19.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

19.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

19.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo 
Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
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20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.buritis.mg.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
Av. Bandeirantes, nº723, Bairro Centro, Buritis - MG, nos dias úteis, no horário 
das 14:00  às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 
10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da 
Comarca de Buritis, com exclusão de qualquer outro. 

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

http://www.buritis.mg.gov.br/
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo Declaração Conjunta; 
ANEXO III - Modelo de credenciamento; 
ANEXO IV - Minuta de ata de registro de preços. 

 

Buritis - MG, 09 de maio de 2018. 

 

 
Sérgio Augusto Vieira da Silva 

Pregoeiro Titular 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Materiais Hospitalares, 
conforme descreve o presente edital e seus anexos destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Praça Salgado Filho, nº 34, 
Bairro Centro, Buritis - MG CEP: 38.660-000, conforme especificado neste Termo de 
Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.   Suprir a demanda de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que são atendidos 
nas diversas unidades do município, bem como disponibilizar medicamentos e materiais 
necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pela Unidade Mista de Saúde, 
Farmácia Básica, Laboratório Municipal, CAPS, Casa Saúde e Mulher, PSF’s, Sala de 
Vacina, Vigilância em Saúde e outros. 

2.2.  Os itens com média ponderada, estão de acordo com a Resolução nº 18 da 
Comissão Intergestores Tripartite, de junho de 2017, que tornou obrigatória a utilização 
do Banco de Preços em Saúde – BPS, pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

2.3.   Os itens com apenas uma ou duas cotações, informamos que foi enviado 
solicitações de cotações de preços a várias empresas, e mesmas nos informaram que 
não se interessavam ou não mais trabalhavam com estes tipos de produtos.  

2.4. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de 
livre mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o maior 
percentual de desconto, sem com isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a 
continuidade de serviço. Tal princípio trará benefícios e economia substanciais ao 
serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e 
maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao 
menor preço possível.  

2.5. Nos itens 199 e 200 a marca foi especificada. Justifica-se, pois o município possui o 
aparelho no qual será usada as pás da marca especificada (Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) ISIS, da marca Instramed). 
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2.6. Nos itens 288, 289, 290 e 291 a marca foi especificada. Justifica-se, pois o município 
já possui os aparelhos de glicemia das marcas relacionadas ACCU- Chek- performa, On 
call plus, Accu-Chek (AdvantageII) e Optium (MediSense).  

3. DA ESPECIFICAÇÃO 

3.1. Os produtos que integram o objeto da presente contratação devem atender as 

seguintes especificações: 

 ITEM Código DESCRIÇÃO DA MERCADORIA  UN QUANTIDADE 

1.  00004353 Abaixador de língua, em madeira, com 

embalagem individual. Devidamente registrado 

no Ministério da Saúde   

Unidade 50.000 

2.  00002834 Abaixador de língua, em madeira, pacote com 

100 unidades. Devidamente registrado no 

Ministério da Saúde.  

Pacote 500 

3.  00033366 Agulha 13x4,5, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura 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 

4.  00033627 Agulha 20X5,5, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura em pétala, contendo número de lote, 

Caixa 150 
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data de fabricação, data de 

validade/vencimento. Caixa com 100 unidades 

(similar BD). Devidamente registrado no 

Ministério da Saúde. 

5.  00033628 Agulha 25X6, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura 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 

6.  00033629 Agulha 25x7, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura 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 

7.  00033630 Agulha 25x8, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura em pétala, contendo número de lote, 

data de fabricação, data de 

validade/vencimento. Caixa com 100 unidades 

(similar BD). Devidamente registrado no 

Caixa 400 
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Ministério da Saúde.  

8.  00033631 Agulha 30x0,7, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura 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 

9.  00033632 Agulha 40x12, bisel trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente 

em papel grau cirúrgico, tipo blister, com 

abertura 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.  00033633 Agulha hipodérmica descartável 30x0,80, bisel 

trifacetado, canhão siliconizado, estéril, 

embalada individualmente em papel grau 

cirúrgico, tipo blister, com abertura 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 
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11.  33634 Agulha para caneta de insulina 8mm, calibre: 

0,25mm. 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. 

Caixa 20 

12.  00033635 Algodão Hidrófilo, 100% algodão alvejado, isento 

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 

13.  00015819 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 

Pacote 

com  12 

unidades 

150 



  

Página 24 de 145 

 

Fabricação. 

14.  00015820 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 

com  12 

unidades 

200 

15.  00015821 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, 

Pacote 

com  12 

unidades 

150 
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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. 

16.  00033286 Almotolias em plástico rígido, âmbar, Bico reto, 

capacidade 250ml. 

Unidade 150 

17.  33636 Almotolias em plástico rígido, transparente, bico 

reto, capacidade de 250ml. 

Unidade 150 

18.  00008963 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 

19.  16321 Aparelho de Glicemia, com qualidade igual ou 

superior as marcas: accu-chek performa, on call 

plus e OPTIUM (Medsense). 

Unidade 90 

20.  00033288 Aparelho de pressão arterial aneroíde adulto  

com braçadeira com velcro, manual de 

instruções  e bolsa para transporte. 

(Esfigmomanômetro). Devidamente registrado 

Unidade 100 
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no Ministério da Saúde. 

21.  33637 Aparelho de pressão arterial aneroíde infantil 

com braçadeira com velcro, manual de 

instruções e bolsa para transporte. 

(Esfigmomanômetro). Devidamente registrado 

no Ministério da Saúde. 

Unidade 10 

22.  00033638 Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso Unidade 20 

23.   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. 

Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

Dúzia 1500 

24.   

 

 

 

 

33640 

Atadura Crepom 12cm 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 1500 
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25.  00033641 

 

 

 

 

 

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. 

Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

Dúzia 800 

26.  00033642 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 

27.  00016213 

 

 

 

Atadura de rayon, 7,5cm x 5m, estéril. 

Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. 

Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. 

Atóxica e apirogênico. Esterilizado a Gás Oxido 

de Etileno. Produto estéril, descartável embalado 

individualmente em papel de grau cirúrgico, com 

dados de esterilização e validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Unidade  150 
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28.  33643 Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo 

giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 

formação da atadura deverá 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 x 2,00 m 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 

29.  33644 Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo 

giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 

formação da atadura deverá 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 x 2,00 m de 

comprimento, embalada individualmente em 

Caixa 100 
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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. 

30.  00033645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo 

giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 

formação da atadura deverá 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 x 2,00 m 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 

31.  00015838 Avental descartáveis manga longa com punho 

c/elástico pacote com 10 unidades. 

Pacote 150 

32.  00033455 Avental impermeável branco grande (para as Unidade 10 
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lavadeiras) 

33.  00015839 Azul de metileno frasco de 30ml  Unidade 80 

34.  15845 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de ½ 

L; 

Unidade 2 

35.  15846 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de 1 

L; 

Unidade 2 

36.  15847 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de 2L; Unidade 2 

37.  15848 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de 3L; Unidade 2 

38.  15849 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de 4L; Unidade 2 

39.  15850 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de 5L; Unidade 2 

40.  00015851 Bandagem Elástica coban com corte manual 

bege 10 cm x 4,5metros. Fácil de aplicar, 

reposicionar ou remover. Adere sobre si mesma, 

mesmo se estiver molhada. 

Rolo 10 

41.  00015852 Bateria para termômetro digital- bateria de lítio 

de 1.5/1.55 V (não recarregável). 

Unidades 100 

42.  00015853 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 
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43.  33646 Bolsa coletora de urina, sistema  fechado, estéril, 

capacidade para 2000ml com escala para 

graduação a partir de 25ml, confeccionado em 

material resistente, branco na face posterior e 

transparente na face anterior, selamento 

contínuo e resistente, sistema 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 apropriado para punção 

com pinça corta-fluxo no tubo de drenagem; alça 

para transporte 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 

44.  33292 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 

45.  00015854 BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE / FRIA -bolsa 

térmica reutilizável, durável e contendo gel 

Unidade  10 
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térmico não tóxico que mantém a temperatura 

por mais tempo que a água. 15,8 X 23,5 CM 

46.  15856 Bomba Tira Leite Materno Manual  Unidade 10 

47.  33293 Braçadeira para aparelho de pressão adulto de 

velcro. Devidamente registrado no Ministério da 

Saúde. 

Unidade 100 

48.  9907 Cadarço para traqueostomia. Embalados, 

constando externamente os dados de 

identificação, procedência, validade, dimensões, 

marca comercial e Registro no Ministério da 

Saúde. 

metro 10 

49.  00004412 Caixa para lâmina de prevenção com três estrias. Unidade 10.000 

50.  00009908 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.  00015857 

 

 

Capa de Colchão Hospitalar impermeável Solteiro 

Azul - 0,88 x 1,88 x 0,15 cm - Protetor para 

colchão/Gramatura : 285 g/m²/Material : Napa, 

Pvc  100% impermeável/Fechamento  : Com 

Zíper /Antialérgico / Antiácaro : 

Sim/Impermeável : Sim/Forro : Sim/Limpeza : 

Pano com álcool/Compatibilidade : Colchão 

solteiro padrão 

Unidade 20 
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52.  00009909 

 

 

 

 

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 

53.  00033647 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 1000 

54.  00009911 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 

Unidade 1500 
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no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 

durante o CERTAME e Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação. 

55.  00009912 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 8.000 

56.  00009913 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 10.000 

57.  00009914 Cateter intravenoso n°24,jelco, de teflon, estéril, 

descartável, flexível. Embalados individualmente, 

em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 

Unidade 8.000 
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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.  

58.  00010654 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 

59.  00013120 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 

60.  00015860 Clamp Umbilical - produto descartável e estéril 

embalado individualmente em papel grau 

cirúrgico.  

Unidade 100 

61.  00009915 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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62.  9916 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 

63.  9917 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 

64.  00006732 Colar cervical rígido em polietileno G Unidade 50 

65.  6880 Colar cervical rígido em polietileno M Unidade 50 

66.  6882 Colar cervical rígido em polietileno P Unidade 50 

67.  00015861 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 1.000 



  

Página 37 de 145 

 

68.  00015862 Coletor de Urina e Secreção Sistema Aberto Tipo 

Garrafa 1200 ml Sem Preservativo  

Unidade 100 

69.  00015863 Comadre Plástica Branca  Unidade 20 

70.  00015864 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 

71.  00033648 Compressas campo operatório  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 

500 
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72.  00010658 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 

5.000 

73.  00015867 Cuba Rim Plástica 26 X 12 Cm - Dimensões: 26 x 

12 cm/- Capacidade: 700 ml/- Cor: Branco/- 

Material: Plástico 

Unidade 20 

74.  00015868 

 

 

 

 

 

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 +/- 20mm2. 

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 

Unidades 50 
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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.  

75.  00006739 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 

76.  15869 Eletrodos para monitorizão cardíaca adulto. Na 

embalagem deverá estar  impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da 

saúde.  

Unidade 1000 
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77.  15870 Eletrodos para monitorizão cardíaca infantil. Na 

embalagem deverá estar  impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da 

saúde.  

Unidade 1000 

78.  15872 Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 

150mm x 150mm – deve possui uma camada de 

filme plástico lâminado transparente + papel 

grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência 

Mecânica. 

Caixa 

com 100 

unidades 

100 

79.  15873 Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 

25mm x 350mm – deve possui uma camada de 

filme plástico lâminado transparente + papel 

grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência 

Mecânica. 

Caixa 

com 100 

unidades 

100 

80.  15874 Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 

80mm x 250mm – deve possui uma camada de 

filme plástico lâminado transparente + papel 

grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência 

Mecânica. 

Caixa 

com 100 

unidades 

100 

81.  15875 Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 

90mm x 260mm – deve possui uma camada de 

filme plástico lâminado transparente + papel 

grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência 

Mecânica. 

Caixa 

com 100 

unidades 

100 
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82.  00015876 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 5000 

83.  00015877 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 15.000 
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84.  00011785 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 50 

85.  00011786 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 

86.  00009923 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 500 
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87.  00033649 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 práticas de fabricação. (A 

EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR 02 

BOMBAS A TÍTULO DE COMODATO PELO PRAZO 

DA LICITAÇÃO). 

Unidade 500 
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88.  00004450 

 

 

 

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 

89.  00011787 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 

90.  00008606 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 

91.  00033650 Esparadrapo comum impermeável, cor branca, 

confeccionado em tecido 100% algodão e resina 

acrílica, com boa aderência, rasgadura, isento 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 

Unidade 1.500 
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tubo plástico com dados de identificação, 

validade e procedência. Medindo o esparadrapo 

10cx4,5 metros. Apresentar uma amostra 

durante o CERTAME e Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação. 

92.  00004452 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 

93.  33651 Espéculo de Collins, vaginal, descartável, estéril, 

atóxico e apirogênico, em plástico transparente, 

lubrificado descartável 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 esterilização, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. (Marca de 

referência KOLPLAST) 

Unidade 1000 

94.  00033652 Espéculo de Collins, vaginal, descartável, estéril, 

atóxico e apirogênico, em plástico transparente, 

lubrificado descartável 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, 

Unidade 10.000 
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data e tipo de esterilização, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. (Marca de 

referência KOLPLAST) 

95.  33653 Espéculo de Collins, vaginal, descartável, estéril, 

atóxico e apirogênico, em plástico transparente, 

lubrificado descartável 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 esterilização, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. (Marca de 

referência KOLPLAST) 

Unidade 10.000 

96.  00015882 Estesiometro -  Kit  composto por um conjunto 

de sete monofilamentos de variadas espessuras, 

que permitem verificar o nível de sensibilidade 

de nervos periféricos, possibilitando aos 

profissionais e pacientes tomarem medidas para 

prevenir danos físicos irreversíveis e até 

amputações de membros em casos de 

neuropatias diabética, hansênica, tóxica e 

alcoólica, além de proporcionar o 

monitoramento da evolução de 

comprometimentos neurais. 

Unidade 10 

97.  00016871 Estetoscópio adulto simples. Devidamente 

Registrado no Ministério da Saúde. 

Unidade 150 
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98.  16872 Estetoscópio infantil simples. Devidamente 

Registrado no Ministério da Saúde. 

Unidade 30 

99.  00015883 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA frasco de 

10ml 

frasco 20 

100   4456 Férula Metálica em alumínio com espuma com 

16mm de largura e um metro de comprimento 

para aplicação em imobilização de mão (dedos) 

metro 40 

101   4457 Férula Metálica em alumínio com espuma com 

19mm de largura e um metro de comprimento 

para aplicação em imobilização de mão (dedos) 

metro 30 

102   00033656 Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (violeta) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

caixa 

com 36 

unidades 

40 

103    

 

 

00033590 

Fio de sutura absorvível PGA n°2.0 (violeta) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

caixa 

com 36 

unidades 

40 

104   00033660 Fio de sutura absorvível PGA n°3.0 (violeta) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

caixa 

com 36 

unidades 

40 



  

Página 48 de 145 

 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

105   00033661 Fio de sutura absorvível PGA n°4.0 (violeta) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.  

caixa 

com 36 

unidades 

40 

106   00015888 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 identificação, tipo esterilização, 

procedência, data de fabricacão, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa 

com 24 unidades.   

Caixa 20 

107   00015889 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 identificação, tipo esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa 

caixa 40 
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com 24 unidades.   

108   00015890 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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

Caixa 40 

109   00015891 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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

Caixa 20 

110   33663 

 

 

 

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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

Caixa 10 
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no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

111   00033664 Fio de Sutura Catgut simples n° 1.0   com agulha 

de 2cm cortante, embalados individualmente, 

em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.   

caixa 10 

112   15894 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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. 

Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  

Caixa 20 

113   00015895 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 

Caixa 40 
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identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. 

114   15896 

 

 

 

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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

Caixa 20 

115   33669 Fio de Sutura mononylon n° 0.0  com agulha de 

20mm 3/8 cortante, caixa c/24 unidades 

esterilizado por cobalto 60, embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrado no 

Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra 

durante o CERTAME e Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação. 

Caixa 15 

116   33670 Fio de Sutura mononylon n° 2.0 com agulha de 

20mm 3/8 cortante, caixa c/24 unidades 

esterilizado por cobalto 60, embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrado no 

Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra 

durante o CERTAME e Certificado de Boas 

Caixa 10 
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Práticas de Fabricação.  

117   00033671 Fio de Sutura mononylon n° 3.0 com agulha de 

20mm 3/8 cortante, esterilizado por cobalto 60, 

embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

Caixa 100 

118   33672 Fio de Sutura mononylon n° 3.0 com agulha de 

30mm cortante, esterilizado por cobalto 60, 

embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação.  

Caixa 100 

119   33673 Fio de Sutura mononylon n° 4.0 com agulha de 

20mm 3/8 cortante, esterilizado por cobalto 60, 

embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

Caixa 100 
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120   00033675 Fio de Sutura mononylon n° 5.0 com agulha de 

20mm cortante, esterilizado por cobalto 60, 

embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação.  

Caixa 10 

121   33676 Fio de Sutura mononylon n 6.0 com agulha de 

20mm cortante, esterilizado por cobalto 60, 

embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrado no Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

Caixa 10 

122   00015904 Fio guia para entubação/ mandril para entubação 

endotraqueal adulto 

Unidade 10 

123   15905 Fio guia para entubação/ mandril para entubação 

endotraqueal infantil 

Unidade 10 

124   00010664 Fita para autoclave 19mmx30m. Embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrada no 

Ministério da Saúde. 

Unidade 1000 

125   00011798 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 

Unidade 400 
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face, espessura fina, termoestável. Embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrado no 

Ministério da Saúde.  

126   00033245 Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa 

tamanho 2,5cmx10m 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 500 

127   00015906 Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa 

tamanho 5cmx10m 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 500 

128   00015907 Fita Métrica Simples 1,5m  Unidade 50 

129   00015908 Fita para uso hospitalar (19mmx50m). 

Embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

registrada no Ministério da Saúde. 

Unidade 1200 
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130   00015909 Fixador para Cateter de Oxigênio Infantil com 

10un - destina-se a fixação de cateteres de 

oxigênio, duodenal e tubos nasais, evitando o 

deslocamento acidental do cateter ou tubo do 

nariz. Características do produto: - Material 

respirável; - Feito na cor da pele, tornando-o 

mais discreto; - Pode permanecer na pele por até 

3 dias; - Tamanho: Infantil; - Não contém látex; - 

Uso único. 

Unidade 50 

131   00015910 Fixador para Sonda Endotraqueal Tubo Traqueal 

Adulto - Fixador para tubo endotraqueal 

composto por duas bandas, tendo e velcro 

adesivo. Confeccionado em tecido de algodão, 

atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. Livre de 

Látex.  

Unidade 30 

132   00004681 Fluxômetro para oxigênio  Unidade 50 

133   15911 Fralda descartável Infantil, tamanho extra 

grande, gel ultra absorvente, com barreiras 

lateral antevazamento, prática, anatômica e 

confortável com polpa de celulose, gel polímero 

super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 

fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. 

Na embalagem deverão estar impressos todos os 

dados do fabricante, lote e validade 

Unidade 1000 
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134   15912 Fralda descartável Infantil, tamanho Grande, gel 

ultra absorvente, com barreiras lateral 

antevazamento, prática, anatômica e confortável 

com polpa de celulose, gel polímero super 

absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras 

de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 

embalagem deverão estar impressos todos os 

dados do fabricante, lote e validade 

Unidade 1000 

135   15913 Fralda descartável Infantil, tamanho médio, gel 

ultra absorvente, com barreiras lateral 

antevazamento, prática, anatômica e confortável 

com polpa de celulose, gel polímero super 

absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras 

de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 

embalagem deverão estar impressos todos os 

dados do fabricante, lote e validade 

Unidade 1000 

136   15914 Fralda descartável Infantil, tamanho Pequeno, 

gel ultra absorvente, com barreiras lateral 

antevazamento, prática, anatômica e confortável 

com polpa de celulose, gel polímero super 

absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras 

de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 

embalagem deverão estar impressos todos os 

dados do fabricante, lote e validade 

Unidade 1000 

137   00009944 Fralda geriátrica tamanho G. Embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrada no 

Unidade 10.000 
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Ministério da Saúde. 

138   9945 Fralda geriátrica tamanho M. Embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrada no 

Ministério da Saúde. 

Unidade 5.000 

139   15915 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 

externamente os dados de identificação, 

procedência, data de fabricação e valida de, nr. 

do lote, registro no MS, identificação do 

fabricante e farmacêutico responsável.  

Unidade 5000 

140   00015916 Garrote com regulagem e trava, fecho em PVC, 

que permite ajuste fácil e confiável. 

  100 

141   00015917 Garrote elástico com clips Unidade 60 

142   00015918 Gaze tipo queijo 13 fios 91x91cm. Embalagem 

contendo dados de procedência número do lote, 

data de validade. Devidamente registrada no 

Ministério da Saúde. 

Unidade 1500 

143   0009947 Gorro Descartável com elástico nuca branco 

30g.Embalagem contendo dados de procedência 

número do lote, data de validade. Devidamente 

Unidade 3000 
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registrada no Ministério da Saúde. 

144   00015920 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 

145   33683 Indicador Químico para Autoclave a 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 

146   15922 KIT DE ESCOVAÇÃO (ESCOVA, FOLDER 

EDUCATIVO, CREME DENTAL E FIO DENTAL) 

Kit 2000 

147   00009950 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 

148   9951 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 

149   9952 Kit para nebulização infantil com conector de 

rosca. Embalagem contendo dados de 

Unidade 100 
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procedência número do lote, data de validade. 

Devidamente registrada no Ministério da Saúde. 

150   00033685 Lâmina de bisturi n° 10, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

151   33686 Lâmina de bisturi n° 11, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

152   33687 Lâmina de bisturi n° 12, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

Caixa 20 
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data de vencimento/validade e n° do lote. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

153   33688 Lâmina de bisturi n° 15, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

154   33689 Lâmina de bisturi n° 21, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

155   33690 Lâmina de bisturi n° 22, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

Caixa 50 
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fabricação, dados de procedência, esterilização 

data de vencimento/validade e n° do lote. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

156   33691 Lâmina de bisturi n° 23, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

157   00015936 

 

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 

158   33696 Lanceta, em aço inoxidável, esterilizada 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 
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159   00015937 Lancetas Descartáveis – agulha metálica com 

base em polímero plástico esterilizada por raio 

gama, 28g, desenvolvida para realizar pulsão da 

polpa digital para obtenção da amostra de 

sangue. Os lancetadores deverão estar de acordo 

com as normas estabelecidas pelo ministério da 

SAÚDE/ANVISA. O vencedor deste item deve 

ceder em doação 50 (podendo ser acrescido de 

25% se necessário) de canetas lancetadoras 

deverão ser compatíveis com as lancetas 

licitadas. Prazo de validade, não inferior a 12 

meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 

unidades 

Unidades 3000 

160   15937 LANTERNA CLÍNICA PARA PUPILA Unidade 10 

161   00015939 LANTERNA RECARREGÁVEL DE FIXAR NA CABEÇA 

(PARA REALIZAR PREVENÇÃO NO PERÍODO DE 

CAMPANHA NA ZONA RURAL) 

Unidade 10 

162   33703 Laringoscópio - Especificações Técnicas: Cabo 

Standard Médio/ Tamanho: Médio/ Alimentação: 

02 Pilhas Tipo C (Não Inclusas) /Lâmina 

convencional Curva: Lâmina convencional Curva 

Nº 0 Neonatal/- Lâmina convencional Curva Nº1 

Infantil/- Lâmina convencional Curva Nº2 

Criança/- Lâmina convencional Curva Nº3 Adulto 

Médio/- Lâmina convencional Curva Nº4 Adulto 

Grande/- Lâmina convencional Curva Nº5 Adulto 

kit com 

06 

Lâminas 

10 
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Grande. Registro Na Anvisa e garantia: 1 Ano 

163   00006754 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 

164   00015941 Lixeira com tampa e pedal de 50 litros branca Unidade 40 

165   00015942 Lixeira seletiva - 100litros - com suporte quatro 

cestos (Kit contendo quatro lixeiras de 100litros 

cada nas cores verde(vidro), Azul(papel), 

Amarela (metal) e vermelha(plástico) 

KIT 15 

166   00033705 Luvas cirúrgicas estéreis n° 6,0, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

Unidade 500 
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tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação. 

167   33708 Luvas cirúrgicas estéreis n° 6,5, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação.    

Unidade 500 
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168   33710 Luvas cirúrgicas estéreis n° 7,0, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação.    

Unidade 1.000 

169   33711 Luvas cirúrgicas estéreis n° 7,5, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

Unidade 2.000 



  

Página 66 de 145 

 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação.    

170    Luvas cirúrgicas estéreis n° 8,0, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Unidade 2.000 
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Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho.  

171    Luvas cirúrgicas estéreis n° 8,5, descartável, em 

látex natural, textura uniforme, formato 

anatômico, alta sensibilidade táctil, boa 

elasticidade, resistente a tração, punho com 

bainha ou frisos, comprimento igual ou superior 

a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 

conforme padrão hospitalar, com indicação de 

mão direita e esquerda, acondicionada em 

involucro interno com dobras para abertura, 

número visível no involucro e na luva. 

Embalagem individual, aos pares, em papel grau 

cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação.    

Unidade 3.000 
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172   00015949 Luvas de borrachas antiderrapantes forrada 

verde G (similar MUCAMBO). Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho.  

Pares 200 

173   15950 Luvas de borrachas antiderrapantes forrada 

verde M (similar MUCAMBO). Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho.  

Pares 300 

174   15951 Luvas de borrachas antiderrapantes forrada 

verde P (similar MUCAMBO). Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho.  

Pares 200 

175   33720 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 bioabsorvível, inerte 

Caixa 1000 
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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 deverá estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. 

176   33721 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 bioabsorvível, 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 deverá estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. 

Caixa 1500 

177   33722 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, 

Caixa 2000 
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lubrificada com pó bioabsorvível, inerte 

resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste 

anatômico, punho com acabamento em friso ou 

bainha. Tamanho médio, em caixas com 100 

unidades. Na embalagem deverá estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. 

178   33723 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 bioabsorvível, 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 deverá estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde e certificado de aprovação 

no Ministério do Trabalho. 

Caixa 2.000 
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179   33726 

 

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, 

não estéril, descartável, em vinil, com 

preservação da sensibilidade, hipoalergênica, 

forma ambidestra, lubrificada com pó 

bioabsorvível, inerte resistência ao calçar, 

conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 

acabamento em friso ou bainha. Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde e 

certificado de aprovação no Ministério do 

Trabalho. Tamanho extra P, em caixas com 100 

unidades.  

caixa 100 

180   33727 Luvas para procedimento médico não cirúrgico, 

não estéril, descartável, em vinil, com 

preservação da sensibilidade, hipoalergênica, 

forma ambidestra, lubrificada com pó 

bioabsorvível, inerte resistência ao calçar, 

conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 

acabamento em friso ou bainha. Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde e 

certificado de aprovação no Ministério do 

Trabalho. Tamanho P, em caixas com 100 

unidades. 

caixa 100 
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181   33728 Luvas para procedimento médico não cirúrgico, 

não estéril, descartável, em vinil, com 

preservação da sensibilidade, hipoalergênica, 

forma ambidestra, lubrificada com pó 

bioabsorvível, inerte resistência ao calçar, 

conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 

acabamento em friso ou bainha. Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde e 

certificado de aprovação no Ministério do 

Trabalho. Tamanho M, em caixas com 100 

unidades. Devidamente registrado no MS. 

caixa 100 

182   33729 Luvas para procedimento médico não cirúrgico, 

não estéril, descartável, em vinil, com 

preservação da sensibilidade, hipoalergênica, 

forma ambidestra, lubrificada com pó 

bioabsorvível, inerte resistência ao calçar, 

conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 

acabamento em friso ou bainha. Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde e 

certificado de aprovação no Ministério do 

Trabalho. Tamanho G, em caixas com 100 

unidades. 

caixa 100 
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183   00013400 Malha tubular 6cmx25m. Na embalagem deverá 

estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde 

Rolo 50 

184   00033730 Malha tubular 8cmx25m. Na embalagem deverá 

estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde 

Rolo 50 

185   00033732 Manguito de reposição de esfigmomanômetro 

construído em látex de alta flexibilidade e 

resistência, tamanho adulto para a braçadeira de 

nylon ou algodão com fecho de velcro ou botão. 

unidade 100 

186   00033733 Manômetro para aparelho de pressão aneróide 

300mm/hg com divisões de 2mm/hg com selo e 

certificado de INMETRO 

unidade 50 

187   00033734 Manta aluminizada. Na embalagem deverá estar 

impresso dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

unidade 10 

188   00033735 Máscara cirúrgica descartável retangular 

c/elástico, semi-facial, descartável, com três 

camadas de proteção, sendo a interna em 

material hipoalérgico, com clip nasal embutido 

que permita ajuste adequado ao contorno do 

rosto, produzido em alumínio suave e flexível, 

não traumatizante, inodora, tiras costuradas com 

Caixa 1000 
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solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas 

de cola e que apresentem eficiência de filtração 

bacteriana (E.F.B.), para partículas de 1.0 mícron, 

acima de 95 %. Embalagem em caixa tipo 

dispenser-box com 50 unidades.   Na embalagem 

deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde 

189   00015962 Máscara confeccionada em não-tecido (TNT), 

acondicionadas em caixas com 50 unidades, 

camada externa hidrofóbica feita de 100% 

polipropileno 1 5g/m2 por filamento contínuo 

(tecnologia Spunbonded), que assegura 

características hipoalérgicas e atóxicas, camada 

interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno 

25g/m2 por filamento contínuo (tecnologia 

Spunbonded), que assegura características 

hipoalérgicas e atóxicas, camada intermediária 

com filtro bacteriológico de microfibras de 100% 

polipropileno (20g1m2), fabricado por extrusão 

(processo Meltblown), hipoalergénica que 

permite respiração facilitada, clipe Nasal de fácil 

adaptação ao contorno do rosto, tiras de alta 

resistência de 4Oxlcm. 

caixa 50 

190   00033736 Máscara de RCP Descartável - Desenvolvida em 

plástico impermeável, com válvula de segurança 

contra refluxo, que impede o retorno de ar e 

Unidade 40 
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contato direto com a vítima, evitando assim risco 

de contaminação no momento do procedimento 

de respiração boca a boca. Peso: 

0.060kg/Dimensões: 15 x 15 x 5 cm 

191   00015964 Máscara de Venturi Adulto com reservatório de 

oxigênio. Kit composto por máscara 

transparente, flexível, atóxica com elástico para 

ajuste facial e orifícios laterais; traqueia; 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 deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

Unidade 5 

192   00015965 Máscara de Venturi Infantil com reservatório de 

oxigênio. Kit composto por máscara 

transparente, flexível, atóxica com elástico para 

ajuste facial e orifícios laterais; traqueia; 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) 

Unidade 5 
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com entrada para ar comprimido, 

prolongamento de oxigênio. Livre de Látex 

Produto de uso único. Embalagem individual. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

193   00015966 Máscara Respirador descartável PFF-2 - N95, azul 

e Branco. Característica:  Forro: Sim Material: 

Cinta Elástica 100% Algodão Tamanho: Único Tira 

Metálica na Parte Superior Para Ajuste Nasal. 

Dimensões: Respirador Facial PFF-2 Azul - Ferrari 

Altura:18,00 Centímetros Largura:13,00 

Centímetros Profundidade: 2,00 Milímetros 

Peso: 50,00 Gramas 

Unidade  1000 

194   00011811 Óculos de proteção incolor. unidade 40 

195   00004529 Oliva de borracha para estetoscópio. Unidade 100 

196   13153 

 

 

 

 

 

 

Otoscópio com cabo em metal cromado 

inoxidável para duas pilhas médias comuns ( não 

inclusas), revestido por capa antiderrapante para 

melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, 

regulador de alta e baixa luminosidade. Visor 

móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. 05 

(cinco) especulo auriculares sem encaixe 

metálico, reutilizável nos seguintes calibres e 

quantidades: - 01 espéculo de diâmetro 2,8 mm 

Unidade 30 
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 Nº 1/ - 01 espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2/  - 

01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3/ - 01 

espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4/ - 01 

espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5/ Funciona 

com 2 pilhas médias (Tipo C). 

197   33737 

 

  

Papel crepado para esterilização, verde, 60x60 

cm. Na embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

Folha 20.000 

198   00015967 Papel toalha branco com 2 dobras pacote com 

1000 folhas. 

Pacote 3000 

199   00033346 Pás adulto para o  Desfibrilador Externo 

Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. 

Tamanho das pás Adulto = área: 82 cm2 - 

Devidamente registrado na ANVISA 

pares 30 

200   00015968 Pás infantil para o  Desfibrilador Externo 

Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. 

Tamanho das Pás infantil = área: 30 

cm2.Devidamente registrado na ANVISA 

pares 10 

201   00004531 Pêra para aparelho de pressão com válvula  Unidade 20 

202   00015969 Pera para aspiração  Unidade 10 

203   00033349 Pêra para eletrocardiografo unidade 100 

204   00004533 Pilha média Unidade 250 
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205   00005397 Pilha Palito  Unidade 40 

206   00005398 Pilha pequena  Unidade 500 

207   00015970 Pipeta descartável 1ml  Unidade  500 

208   00015971 Pipeta descartável 2ml  Unidade  500 

209   00015972 Pipeta descartável 3ml  Unidade  500 

210   00015973 PRESERVATIVO FEMININO - Preservativo 

feminino fabricado em borracha nitrílica, 

material antialérgico, inodoro e atóxico, 

lubrificado com óleo de silicone. 

Unidade 240 

211   00004536 Preservativo Masculino Lubrificado 52mm Unidade 30.000 

212   8602 Preservativo Masculino não  Lubrificado 52mm Unidade 1440 

213   00015974 Protetor Auricular de Espuma sem cordão Caixa 

com 200 

unidades 

2 

214   15975 Protetor Ocular Adulto  Caixa 

com 12 

unidades 

10 

215   00015976 Protetor Solar fator 50 frasco 200ml Frasco 200 

216   00004537 Reanimador Manual  Infatil (AMBU)  Unidade 5 

217   00004538 Reanimador Manual  Infatil com reservatório 

(AMBU)  

Unidade 10 
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218   6776 Reanimador Manual Adulto (AMBU)  Unidade 5 

219   6778 Reanimador Manual Adulto com reservatório 

(AMBU)  

Unidade 10 

220   6781 Reanimador Manual Neo natal (AMBU) Unidade 5 

221   6782 Reanimador Manual Neo natal com reservatório 

(AMBU) 

Unidade 10 

222   00033267 

 

 

 

 

 

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 

223   33265 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 

224   00015977 Salto ortopédico quadrado grande 100x70x30 

mm. 

Unidade 60 



  

Página 80 de 145 

 

225   00015978 Salto ortopédico quadrado pequeno 70x50x30 

mm. 

Unidade 60 

226   00033738 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. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. 

Unidade 600 

227   00033739 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. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. 

Unidade 1000 

228   00033740 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. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. 

Unidade 10.000 
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229   33741 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. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. 

Unidade 10.000 

230   00033742 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. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. 

Unidade 2000 

231   00033743 

 

 

 

 

 

 

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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Empunhada colorida 

para fácil identificação do calibre, cânula 

transparente, embalagem individual estéril, com 

dados de esterilização e validade. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. Apresentar 

Unidade 20.000 
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uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

232   00033744 

 

 

 

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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Empunhada colorida 

para fácil identificação do calibre, cânula 

transparente, embalagem individual estéril, com 

dados de esterilização e validade. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

Unidade 1.000 

233   00033745 Seringa 1ml 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 

descartável. Esterilizada em óxido de etileno. 

Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 

Unidade 100.000 
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Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   

234   00033746 Seringa 1ml com agulha fixa tuberculina. 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 descartável. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de esterilização. 

Esterilizada em óxido de etileno. Apresentar uma 

amostra durante o CERTAME e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação.   

Unidade 2.000 

235   00033747 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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Esterilizada em 

óxido de etileno. Bisel trifacetado, embalagem 

individual estéril, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado na Ministério 

da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 

Unidade 30.000 
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CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação.   

236   00033748 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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Esterilizada em 

óxido de etileno. Bisel trifacetado, embalagem 

individual estéril, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado na Ministério 

da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 

CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação. 

Unidade 30.000 

237   00033749 Seringa 50ml 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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Empunhada colorida 

para fácil identificação do calibre, cânula 

transparente, embalagem individual estéril, com 

dados de esterilização e validade. Devidamente 

Unidade 1.000 
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registrado na Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

238   00033750 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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Esterilizada em 

óxido de etileno. Bisel trifacetado, embalagem 

individual estéril, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado na Ministério 

da Saúde. Apresentar uma amostra durante o 

CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação. 

Unidade 30.000 

239   00033751 Seringa 60ml 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 descartável. Esterilizada em óxido 

de etileno. Bisel trifacetado. Empunhada colorida 

para fácil identificação do calibre, cânula 

transparente, embalagem individual estéril, com 

Unidade 1.000 
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dados de esterilização e validade. Devidamente 

registrado na Ministério da Saúde. Apresentar 

uma amostra durante o CERTAME e Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação. 

240   00033752 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 

241   00033753 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 

242   00015983 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 500 

243   15985 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 

244   15986 Sonda de Aspiração traqueal n°12. Produto 

estéril, descartável embalado individualmente 

Unidade 2000 
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em papel de grau cirúrgico, com dados de 

esterilização e validade. Devidamente registrado 

no Ministério da Saúde. 

245   00033754 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 50 

246   00015989 Sonda Foley n°06 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 

247   00033268 

 

Sonda Foley n°08 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   00033269 Sonda Foley n°10 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 
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249   00009983 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 

250   00009984 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 

251   00009985 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 

252   00009986 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 

253   00009987 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 
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254   00009988 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 

255   00016007 Sonda Nasoentérica nº 06. Produto estéril, 

descartável embalado individualmente em papel 

de grau cirúrgico, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado no Ministério 

da Saúde.  

Unidade 24 

256   16008 Sonda Nasoentérica nº 08. Produto estéril, 

descartável embalado individualmente em papel 

de grau cirúrgico, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado no Ministério 

da Saúde.  

Unidade 24 

257   16009 Sonda Nasoentérica nº 12. Produto estéril, 

descartável embalado individualmente em papel 

de grau cirúrgico, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado no Ministério 

da Saúde.  

Unidade 24 

258   16010 Sonda Nasoentérica nº 14. Produto estéril, 

descartável embalado individualmente em papel 

de grau cirúrgico, com dados de esterilização e 

validade. Devidamente registrado no Ministério 

da Saúde.  

Unidade 24 
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259   00016013 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 

260   16015 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 

261   16017 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 

262   16019 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 

263   16020 

 

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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264   16021 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 

265   16023 

 

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 

266    

 

16024 

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 

267   16025 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 

268   16026 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 
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269   00016036 Sonda uretral n°02. Produto estéril, descartável 

embalado individualmente em papel de grau 

cirúrgico, com dados de esterilização e validade. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 50 

270   00033755 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 

271   00033756 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 

272   33757 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 

273   33758 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 

274   33759 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 
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275   33760 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 

276   33761 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 

277   33762 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 

278   00016037 Sonda uretral 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 50 

279   16038 Sonda uretral n°22. Produto estéril, descartável 

embalado individualmente em papel de grau 

cirúrgico, com dados de esterilização e validade. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 50 

280   16039 Sonda uretral 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 50 
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281   00016040 Sutura Steri-Strip 6mm x 38mm. Medidas: 

6mmx38mm;- O envelope contém 3 suturas;- 

Dorso de rayon de Viscose não tecido; - 

Reforçado por tiras de poliéster;- Adesivo acrílico 

hipoalergênico; - Livre de látex. 

Envelope 

com 03 

unidades 

100 

282   16041 Sutura Steri-Strip 6mm x 75mm. Medidas: 

6mmx75mm;- O envelope contém 3 suturas;- 

Dorso de rayon de Viscose não tecido; - 

Reforçado por tiras de poliéster;- Adesivo acrílico 

hipoalergênico; - Livre de látex. 

Envelope 

com 03 

unidades 

100 

283   00016042 Termômetro Clínico Digital • Faixa de medição: 

32,0°C – 43,9°C - Com indicador de temperaturas 

inferiores (“L”) e superiores (“H”) à esta faixa de 

medição.• Fonte de alimentação: bateria de lítio 

de 1.5/1.55 V (não recarregável).• Retenção da 

temperatura máxima: em cada medição, a 

temperatura máxima aparece no mostrador, até 

o aparelho se desligar. • Sinal sonoro: indica que 

o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a 

medição terminou. • Auto-verificação 

automática: caso a mensagem «ERR» apareça no 

seu visor significa que há algum problema em 

sua medição. Não utilize seu termômetro, entre 

em contato conosco! • Resultados das medições: 

expressos em grau Celsius (°C). • Erro máximo de 

indicação dos resultados: ± 0,2°C entre 34°C – 

42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C-

Unidade 200 
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28°C.•Tempo total da medição da temperatura 

de 90 a 120 segundos. • Visor de cristal líquido: é 

possível visualizar alterações de temperatura de 

0.1°C. • Memória: guarda automaticamente a 

última temperatura medida. • Desligamento 

automático: após aproximadamente 10 minutos, 

para assegurar prolongamento da vida da 

bateria. 

284   00016916 

 

TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO 

MAX/MIN com cabo extensor /Memória das 

Temperaturas Máxima e Mínima. - Termômetro 

para Geladeira e Vacina  

Unidade  30 

285   00016917 

 

 

 

 

 

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 

286   00016044 Teste indicador Biológico para esterilização a 

vapor com 10 unidades - Indicador biológico para 

monitorar ciclos de esterilização a vapor. 

Caixa 20 

287   00016045 Tipoia Em TNT branca - Tipoia em TNT simples 

para imobilização de braço em design universal. 

Unidade 200 

http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
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Desenvolvido em tecido leve e confortável que 

se ajusta perfeitamente tanto ao braço direito 

quanto esquerdo. Tem que possuir fivela 

deslizante para que permite a regulagem de 

altura adequada para cada pessoa 

288   00016046 Tira de glicemia marca ACCU- Chek- performa Unidade 20000 

289   00016047 Tira de glicemia on call Plus  Unidade 50 

290   00033765 Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura 

em 30 segundos para o aparelho Accu-Chek 

(AdvantageII). (A validade das tiras deve ser 

maior ou igual a dois anos) 

Unidade 6.000 

291   00033766 Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura 

em 30 segundos para o aparelho Optium 

(MediSense). (A validade das tiras deve ser maior 

ou igual a dois anos) 

Unidade 15.000 

292   00016048 Tiras Reagentes para detecção de glicemia 

capilar, com método de leitura fotométrica ou 

amperométrica, com faixa de medição entre 20 e 

500 mg/dl, amostra de sangue até 2,5 

microlitros, para leitura em medidor portátil de 

fácil leitura, deve possuir registro no ministério 

da Saúde e/ou Anvisa, CBPF conforme RDC 

59/200. O vencedor deste item deve ceder em 

regime de doação até 150 (podendo ser 

acrescido de 25% se necessário) de aparelhos 

medidores de glicose (glicômetro capilar) 

Caixa 5000 
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compatíveis com as tiras licitadas. Prazo de 

validade, não inferior a 12 meses a partir da data 

da entrega. Caixa com 50 unidades. 

293   16049 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 

294   00004625 Tubo de látex  n° 203 pacote com 15m. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde 

Pacote 3 

295   00004626 Tubo de látex (garrote) n° 200 pacote com 15m. 

Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 

Pacote 4 

296   00016056 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 

297   16057 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 

298   16058 Tubo endotraqueal c/ balão n°8.0. Produto 

estéril, descartável embalado individualmente 

Unidade 50 
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em papel de grau cirúrgico, com dados de 

esterilização e validade. Devidamente registrado 

no Ministério da Saúde.  

299   16059 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 

300   00016065 Umidificador 250 ml com Extensão e Máscara p/ 

Oxigênio Adulto - constituído por:01 tampa em 

Nylon com conforme especificação, 01 tubo com 

borbulhador para permitir o arraste das 

partículas e 01 Copo translúcido. 

Unidade 50 

301   16066 Umidificador 250ml com Extensão e Máscara p/ 

Oxigênio Infantil - constituído por:01 tampa em 

Nylon com conforme especificação, 01 tubo com 

borbulhador para permitir o arraste das 

partículas e 01 Copo translúcido. 

Unidade 50 

302   00033767 Umidificador para bala de oxigênio Unidade 50 

303   00016067 Válvula reguladora para cilindro de oxigênio c/01 

saída (similar OXIGEL) 

Unidade 50 

     

  MATERIAL PARA O RAIO X    

   Descrição do Material UNIDADE QUANTIDADE 
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1.  00033284 Alfabeto de chumbo para identificação de filme 

radiológico em Raio X.Kit com 26 letras de A a Z. 

Kit 2 

2.  13154 Avental de Chumbo - Avental padrão sem 

proteção nas costas, com alças cruzadas para 

maior conforto e segurança. Equivalência em 

chumbo de 0,50mm Pb 

Unidade 2 

     

  MATERIAL CIRÚRGICO    

   Descrição da Mercadoria UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00004672 Afastador de  Farabeuf, 13x125mm Unidade 10 

2.  00016071 Afastador de Balfour Valva 45x80mm Haste nº 

Rmal 

Unidade 50 

3.  00016072 Afastador de Farabeuf 14cm Unidade 50 

4.  00016073 Afastor Deaver 50mmx30cm Unidade 50 

5.  00016074 Agulha para raque nº 26, é fabricada em aço 

inoxidável conforme a norma ISO 9626, possui 

canhão com visor translúcido e inteiramente 

cônico, mandril metálico com encaixe anatômico 

e capa protetora para a agulha, sendo embaladas 

individualmente em Papel Blister. 

Unidade  1000 

6.  00016075 Agulha para raque nº 27, é fabricada em aço 

inoxidável conforme a norma ISO 9626, possui 

canhão com visor translúcido e inteiramente 

Unidade 1000 
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cônico, mandril metálico com encaixe anatômico 

e capa protetora para a agulha, sendo embaladas 

individualmente em Papel Blister. 

7.  00016076 Aspirador de Yankauer Unidade 30 

8.  00008611 Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável, 

com 35x 7cm com capacidade 4700ml  

Unidade 30 

9.  00008612 Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável, 

com 41 x 8,5 cm com capacidade 6300ml  

Unidade 30 

10.  00011819 Bandeja de Inóx Retangular 22 x 17 x 1.5cm Unidade 10 

11.  00004674 Bandeja em Aço Inox 40x28x02 cm Unidade 10 

12.  00016077 Bandeja em Aço Inox, 22x17x1,5 cm  Unidade 10 

13.  00004705 Bandeja em Aço Inox,30x20x04cm Unidade 10 

14.  00008613 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. 

Unidade 30 

15.  00008614 

 

 

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 30 

16.  00004706 Cuba para Assepsia em aço inox (redonda) 10cm Unidade 30 
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17.  00004679 Cuba Rim em aço inox  Unidade 30 

18.  00016081 Escova de Assepsia- Utilizado para assepsia pré-

operatória das mãos e braços. Embebida em 

solução degermante com 22ml de digluconato de 

clorexidina 2% e tensoativo.* Dupla Face. 

Unidade 1000 

19.  00033319 Espátula Ribbon 40mmx33cm Unidade 50 

20.  00016083 Estilete Bi-Olivar 15cm Unidade 50 

21.  00033769 Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (vicryl) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 4cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricacão, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

Caixa 

com 36 

unidades 

50 

22.  00033770 Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (vicryl) com 

agulha cilíndrica estriada 1/2 círculo 5cm. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricacão, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

Caixa 

com 36 

unidades 

50 

23.  16086 Fio de Sutura Algodão-0 com agulha 5cm, 

embalados individualmente, em papel 

aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

 Caixa 

com 24 

unidades. 

50 



  

Página 102 de 145 

 

data de fabricacão, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.  

24.  16087 Fio de Sutura Algodão-0 sem agulha, embalados 

individualmente, em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 

dados de identificação, tipo esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

 Caixa 

com 24 

unidades. 

50 

25.  00016088 Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com 

agulha de 3cm cortante, embalados 

individualmente, em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 

dados de identificação, tipo esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa 

com 24 unidades.  

Caixa 50 

26.  16089 Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com 

agulha de 5cm cortante, embalados 

individualmente, em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 

dados de identificação, tipo esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa 

Caixa 50 
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com 24 unidades. 

27.  16090 Fio de Sutura Catgut Cromado n° 2-0  com agulha 

de 5cm cortante, embalados individualmente, 

em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. 

Caixa 50 

28.  00016091 

 

 

Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   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 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

Caixa 50 

29.  16092 Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   com agulha 

de 5cm, embalados individualmente, em papel 

aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

Caixa 50 
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no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  

30.  16093 Fio de Sutura Propileno-0 agulhado 3cm 

cortante, embalados individualmente, em papel 

aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo esterilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. 

caixa 30 

31.  00033771 Lâmina de bisturi n° 24, em aço inoxidável, 

esterilizada 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 

32.  00006848 Lixeira com pedal e tampa 30 litros  Unidade 30 

33.  00033772 Lixeira com pedal e tampa cromada 12 litros  Unidade 30 

34.  00033773 Lixeira com tampa e pedal 100 litros Unidade 30 

35.  16095 Pinça Allis 15cm Unidade 50 

36.  16096 Pinça Allis 19cm Unidade 50 
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37.  33253 Pinça Anatômico dente de rato 14cm  Unidade 50 

38.  00016097 Pinça Babcock 16cm Unidade 50 

39.  16098 Pinça Backhaus 13cm  Unidade 50 

40.  00016099 Pinça Collin Reta 25cm Unidade 50 

41.  16100 Pinça Crile Reta 16cm Unidade 50 

42.  16214 Pinça Desjardins Figura  Unidade 50 

43.  00016102 Pinça Dissecção Dente 16 cm Unidade 50 

44.  16103 Pinça Dissecção Dente 25 cm Unidade 50 

45.  16104 Pinça Dissecção Serrilha 16cm  Unidade 50 

46.  16105 Pinça Dissecção Serrilha 25cm  Unidade 50 

47.  16106 Pinça Foerster Serrilha curva 25cm Unidade 50 

48.  16107 Pinça Foerster Serrilha reta 25cm Unidade 50 

49.  16108 Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm Unidade 50 

50.  16109 Pinça Hemostática Mosquito Curva 18cm Unidade 50 

51.  16110 Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm Unidade 50 

52.  16111 Pinça Hemostática Mosquito Reta 18cm Unidade 50 

53.  16112 Pinça Kelly curva 16cm  Unidade 100 

54.  16113 Pinça Kelly reta 16cm  Unidade 100 

55.  16114 Pinça Kocher Int.Atraumata rt 22cm Unidade 50 
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56.  16115 Pinça Kocher Reta 14cm Unidade 100 

57.  16116 Pinça Manguil curva adulto em aço inoxidável 

18cm 

Unidade 20 

58.  16117 Pinça Manguil curva infantil em aço inoxidável 

17cm 

Unidade 20 

59.  16118 Pinça Manguil reta adulto em aço inoxidável 

18cm 

Unidade 20 

60.  16119 Pinça Manguil reta infantil em aço inoxidável 

17cm 

Unidade 20 

61.  16120 Pinça Mixter 23cm Unidade 50 

62.  16121 Pinça Moynihan curva 23cm Unidade 50 

63.  00004740 Pinça para retirada de corpo estranho com haste 

curvada e ponta em forma de concha 

Unidade 15 

64.  4699 Pinça Pozzi 24cm, p/ colo uterino  Unidade 15 

65.  16122 Pinça Rochester Pean curva 18cm Unidade 50 

66.  16123 Pinça Tentacânula 15cm Unidade 15 

67.  16124 Pinças Adson Curva 18cm Unidade 50 

68.  16125 Pinças Crile Curva 16cm Unidade 50 

69.  00004718 Porta Agulha de Mayo Hegar 15cm  Unidade 50 

70.  16126 Porta Agulha de Mayo Hegar Serrilha 16cm  Unidade 50 
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71.  16127 Porta Agulha de Mayo Hegar Serrilha 20cm  Unidade 50 

72.  00004719 Porta papel toalha de plástico branco  Unidade 30 

73.  00033774 Saboneteira com dispenser Maxdherm  Unidade 30 

74.  00016131 Tesoura de Iris curva 12cm Unidade 100 

75.  16132 Tesoura de Iris reta 12cm Unidade 100 

76.  00004725 Tesoura de Lister para bandagem 17cm  Unidade 10 

77.  4726 Tesoura de Lister para bandagem 19cm  Unidade 10 

78.  4727 Tesoura Joseph reta 14cm Unidade 100 

79.  16133 Tesoura Mayo-Stille Curva 17 cm Unidade 50 

80.  16134 Tesoura Mayo-Stille Curva 19cm Unidade 50 

81.  16135 Tesoura Mayo-Stille Reta 17 cm Unidade 50 

82.  16136 Tesoura Metzenbaum curva 18cm Unidade 50 

83.  16137 Tesoura Metzenbaum curva 23cm Unidade 50 

84.  16138 Tesoura RR reta 19 cm  Unidade 50 

85.  00033273 Tesoura Spenser 9cm para retirar pontos Unidade 100 

86.  00033279 Tetacanula 15cm Unidade 50 

87.  00016139 Valva de Doyen 45x90 Unidade 50 

88.  16140 Valva de Doyen 60x120 Unidade 50 

89.  16141 Pinça de disseccção stark anatômica 14cm Unidade 50 
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90.  00016142 Pinça senken 12cm Unidade 30 

91.  16143 Pinça Hemostática Crafford, reta, 24 cm, em aço 

inoxidável.  

Unidade 30 

92.  16144 Pinça Cushing Reta com Serrilha 17cm  Unidade 30 

93.  17279 Pinça Professor Medina 24cm, 2mm para biopsia 

uterina 

Unidade  4 

94.  17278 Pinça Professor Medina 24cm, 4mm para biopsia 

uterina 

Unidade  4 

     

  MATERIAL PARA O ELETROENCEFALOGRAMA E 

ELETROCARDIOGRAMA  

  

   DESCRIÇÃO DA MERCADORIA  UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00004731 Creme adesivo e condutivo para o 

eletroencefalograma pote de 1kg  

Potes 50 

2.  00004732 Jogo de eletrodos para o eletroencefalograma 

digital (MEDITRON) banhado a ouro com fio 

leitoso  

Jogos  8 

     

   MATERIAL PARA O  E ELETROCARDIOGRAMA      

   DESCRIÇÃO DA MERCADORIA  UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00033290 Braçadeira Cardiochip Adulto para Jogo com 8 
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Eletrocardiograma  04 pares 

2.  00010043 Cabo para Eletrocardiograma compatível com  o 

Eletrocardiograma MICROMED 

Unidades 6 

     

  Rouparia para a U.M.S e PSFs   

ITEM  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00033768 Camisola Ginecológica em linhol 100% alagadão 

branca personalizada em azul                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      

UNIDADE MISTA DE  SAÚDE 

Unidade 100 

2.  00016147 Campo Fenestrado de brim grosso - GRANDE - 

(SANTISTA) branco                     PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      

UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue 

anexo) 

Unidade 300 

3.  16146 Campo Fenestrado de brim grosso - PEQUENO - 

(SANTISTA) branco                     PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      

UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue 

anexo) 

Unidade 200 

4.  16148 Campo para esterilização de material cirúrgico de 

brim grosso (SANTISTA)                 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      

UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue 

Unidade 200 
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anexo) 

5.  16149 Capote em linhol 100% algodão branca 

personalizada em azul                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      

UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue 

anexo) 

Unidade 10 

6.  16150 

 

 

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 

7.  16151 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 

8.  16152 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 

9.  00016153 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 

10.  00016154 Lençol sem elástico para maca 1,80x1,00m em 

linhol 100% algodão verde água personalizado 

em preto.    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        

Unidade 500 
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UNIDADE MISTA DE SAÚDE 

11.  00016155 Toalha de banho branca personalizada e azul (de 

boa qualidade)                                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Unidade 200 

12.  00016156 

 

 

Toalha de rosto branca personalizada e azul (de 

boa qualidade)                                                              

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                         

UNIDADE MISTA DE SAÚDE  

Unidade 300 

         

   Equipamentos para Unidade Mista de Saúde e 

PSFs 

    

ITEM  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00016157 • Autoclave 56 litros esterilizadora compacta de 

mesa que esteriliza pequenos materiais / 

instrumentais autoclaváveis (resistentes à alta 

temperatura) de diversas especialidades médicas 

e outros segmentos, por meio de vapor de água 

sob pressão. Características: • Capacidade: 56 

litros/• Voltagem: 220 V/• Potência elétrica: 4,7 

kW• Câmara: Aço inoxidável 

(cilíndrica)/• Quantidade de bandejas: 03 

unidades (aço inoxidável)/• Dimensões externas 

(mm): 540 (largura) x 465 (altura) x 1.700 

(profundidade)/• Dimensões da câmara (mm): 

Unidade 5 
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304 (diâmetro) x 790 (profundidade)• Peso: 121 

kg          Itens Inclusos: - 01  Autoclave de 56 

litros/ - 01 Filtro sintetizado/ - 01  Proteção da 

resistência/ - 03  Bandejas/  - 01 Manual de 

instruções/ - 01  Guia rápido.              

Informações adicionais: • Garantia: 01 ano 

(exceto a câmara de aço inox que possui 05 anos 

de garantia).• Certificações: Produzida dentro 

dos padrões ISO 9.001 (Gestão da Qualidade) e 

ISO 13.485 (Gestão de Projetos) 

2.  00016158 Balança Antropométrica Digital 300 Quilos 

Divisão 50 gramas Plataforma 40 x 50cm visor 

em LED. Capacidade 300 kg, divisões de 50g; 

Régua antropométrica com escala na faixa de 

1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 

mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 

400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; 

Estrutura em aço carbono; Cor branca; de 

pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 

VAC c/ chaveamento automático; Função TARA 

até a capacidade máxima de pesagem. 

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 

IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em 

todo território nacional.  

Unidade 8 

3.  00016159 Balança Antropométrica Mecânica Adulto 150kg 

- Capacidade para 150 kg, divisões de 100g; 

Pesagem mínima de 2 kg; Plataforma de 380 x 

Unidade 6 
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290 mm; Altura de 1,35 m; Régua 

antropométrica com escala de   2,00 m em 

alumínio anodizado, com escala de 0,5cm; 

Tapete em borracha anti-derrapante; Pés 

reguláveis;  Régua em aço cromado; Cursor em 

aço inoxidável 

4.  00016856 Balança Infantil, de Ferro. Pintada na cor branca, 

com concha anatômica em propilenleno, 

capacidade para 16 Kg, sensibilidade 10 em 10g, 

régua em aço cromado com acabamento 

perfeito, pés de borracha sintética. Aferida pelo 

IMETRO. 

Unidade 12 

5.  16160 Balança Pediátrica Digital. Capacidade kg: 15kg 

Características: - Digital/ Alimentação elétrica 

Bivolt/ Garantia de 12 meses/ capacidade 15kg/ 

Divisões: 5g/• Prato em forma de concha que 

garante maior segurança e conforto ao bebê 

além de higienizável e atóxico. 

Unidade 8 

6.  00016161 Cabo para bisturi elétrico MEDCIR BM560 Unidade  6 

7.  00016162 Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Quadrada - Ø 0,3 

mm x 10 mm x 10 mm para bisturi MEDCIR 

BM560 

Unidade 5 

8.  16163 Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Redonda - Ø 0,3 

mm x 5 mm para bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 5 

9.  00016164 Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Redonda - Ø 0,3 Unidade 5 
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mm x 6 mm para bisturi MEDCIR BM560 

10.  16165 Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Triangular - Ø 0,08 

mm x 8,5 mm para bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 5 

11.  16166 Eletrodo Eletrocirúrgico Bola Reto - Ø 3 mm 

(bola) - 75 mm (haste) para bisturi MEDCIR 

BM560 

Unidade 5 

12.  16167 Eletrodo Eletrocirúrgico Faca Reta - haste 65 mm 

para bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 5 

13.  00016168 Foco de luz auxiliar para exames clínicos e 

ginecológicos. Com haste superior flexível e 

cromada. Pedestal com haste inferior pintada. 

Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em 

epóxi a 250° C de alta resistência. Base do 

pedestal com 04 rodízios proporcionando maior 

sustentação e segurança ao equipamento. 

Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 

50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). 

Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do 

campo observado. Peso líquido: 5 kg, medidas 15 

x110 x 100 Produto projetado em conformidade 

aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e 

NBR-IEC 60.601-1-2. 

Unidade 18 

14.  00011359 Suporte, para soro em aço inox com capacidade 

para dois frascos. Suporte para soro em tubo 

redondo de aço inox com altura regulável, 

Unidade 10 
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capacidade para 2 frascos.   

15.  00016172 Inalador e Nebulizador Hospitalar duas Saídas - 

Suporte para máscaras, Kit de nebulização 

Compressor isento de óleo, Potência 1/3 ou 1/4 

hp 50/60hz, Rotação 1.750 RPM 

40 ou 80 libras, Voltagem: 110/220v ou Bivolt 

automático. 

Unidade 10 

16.  16173 Inalador e Nebulizador Hospitalar 4 Saídas -

Aparelho de Aerosol com 4 saídas. Suporte para 

máscaras, Kit de nebulização, Compressor isento 

de óleo, Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz, 

Rotação 1.750 RPM, 40 ou 80 libras, Voltagem: 

110/220v ou Bivolt automático 

Unidade 10 

17.  16174 Inalador e Nebulizador Hospitalar três Saídas - 

Protetor térmico (desliga o aparelho 

automaticamente com superaquecimento ou 

descarga elétrica). Suporte para máscaras. Kit de 

nebulização; Compressor isento de óleo; Régua 

com válvula de impacto; Potência de 1/3 ou ¼ HP 

50/60 hz; Rotação 1750 rpm; 40 ou 80 libras; 

Voltagem: 110/220V ou Bivolt Automático; 

Unidade 10 

18.  00016175 Mini incubadora biológica. - Incubadora biológica 

desenvolvida para incubação de indicadores 

biológicos autocontidos destinados à 

monitorização dos ciclos de esterilização em 

autoclaves a vapor.-Temperatura Máxima de 

Unidade 15 
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Incubação: 60 ºC-Capacidade: 4 indicadores-

Potência:10 Watts-Voltagem: 127 / 220 V - 

Comutação Automática, garantia de 1 ano; 

19.  00016907 Régua Antropométrica, Régua Antropométrica 

(pediátrica) em madeira, escala de 100 cm, 

graduação em milímetros e numerada a cada 

centímetro. 

Unidade 4 

20.  00011370 Fita antropométrica, (Trena) Indicada para 

aferição de perímetros (circunferências) 

corporais entre os quais a de cintura pélvica e a 

abdominal de indivíduos, adultos ou jovens. 

Fabricada em aço flexível com pintura epóxi, 

própria para higienização. Bordas protegidas 

para evitar ferimentos nos avaliados. 2m de 

comprimento; largura de 6 mm; escala 

sequencial; resolução em milímetros. Início da 

numeração há 10 cm do início da trena. Peso 

24g. 

Unidade 20 

21.  00033775 Apoio de perna / para mesa cirúrgica / para a 

ginecologia / em aço inoxidável 

pares 10 

22.  00033776 Hamper inox, com armação tubular em aço 

inoxidável, pés com rodízio e saco. Aro: 

confeccionado em tubo de aço inoxidável de 

Ø3/4" x 1,00mm. Pés: confeccionado em tubo de 

aço inoxidável de Ø3/4" x 1,00mm. Rodízios: 

giratórios de Ø1"1/2. Acessório fornecido: saco 

Unidade 10 
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de lona lavável. Dimensões: Ø0,50 x 0,80 (DxA). 

Capacidade: 100 Litros.  

23.  00033777 Suporte para Braço Braçadeira para Injeção 

punção venosa; Base em tripé de tubo de aço 

carbono quadrado; Coluna em tubo de aço 

carbono redondo; Haste em tubo de aço inox 

redondo; Concha em chapa de aço inox com 

200mm de comprimento; Altura regulável por 

meio de manípulo; Pés com ponteiras plásticas. 

Acabamento em pintura epóxi, com tratamento 

antiferruginoso; Acompanha Capinha estofada; 

Dimensão Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm 

Unidade 20 

24.  16181 Armário Vitrine - 2 Portas - Porta com fechadura 

cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em 

pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 

3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas 

aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 

m de altura. Cubagem: 0,527 M³. Cubagem com 

engradado: 0,618 M³. 

Unidade 10 

25.  16181 Armário Vitrine - 1 Porta. Porta com fechadura 

cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em 

pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 

3mm e 03 prateleiras. Dimensões externas 

aproximadas: 50 cm comp. x 40 cm prof. x 1,50 

m altura.  

Unidade 10 
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26.  16887 Mesa Auxiliar, com 02 prateleiras. Tampo e 

prateleira em chapa 0,75mm; Pés com rodízios 

de 2"; Gaveta em chapa 0,75mm; Pintura 

esmaltada epóxi branca; Dimensões: 

0,40x0,60x0,80m; Tratamento antiferruginoso, 

pintura eletrostática à pó. Pés em tubos 7/8”; 

Tampo e prateleira em chapa 0,75mm; Gaveta 

em chapa 0,75mm; Pintura esmaltada epóxi 

branca; Dimensões: 0,40x0,60x0,80m; 

Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática 

à pó. 

Unidade 10 

27.  16892 Mocho a Gás, Mocho com sistema de elevação 

do assento através de Pistão à Gás; Encosto 

super Anatômico tipo Concha; Aro para 

sustentação dos pés na base com 05 rodízios;  

Estrutura: Modelo Italiano. Peso Líquido: 8,5 Kg. 

Modelo: KM 

Unidade 10 

28.  00033778 Biombo, Duplo para Clínicas, consultórios e 

Hospitais. Biombo de duas faces com rodízios, 

construído em tubos de aço redondo, pintura 

eletrostática pó base epóxi de alta resistência, 

tecido resistente na cor bege. Dimensões: Aberto 

1,75x1,35m (AxP).  Fechado 1,75x0,67x0,59m 

(AxPxL).  Garantia 01 ano. 

Unidade 12 

29.  00033779 Biombo, Triplo para Clínicas, consultórios e 

Hospitais. Biombo de três faces com rodízios, 

construído em tubos de aço redondo, pintura 

Unidade 12 
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eletrostática pó base epóxi de alta resistência, 

tecido resistente na cor bege. Garantia 01 ano. 

Medidas 1,71x1,97x0,53m  

30.  00016184 Mesa De Mayo Pintura Epóxi, Construída em 

tubo1; Bandeja inox removível 48x33cm; Altura 

regulável, haste em tubo 5/8; 03 pés com 

rodízios; dimensões 0,63 x 0,50m;  Altura: 0,85 à 

1,20m; 

Unidade 30 

31.  00016185 Negatoscópio de um Corpo em chapa de aço, 

pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e 

fixação de RX por roletes, sendo que a 

iluminação se dá por duas lâmpadas 

fluorescentes de 15W. Material: Aço. Voltagem: 

Bivolt.Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) 

Unidade 10 

32.  00033780 Mesa Ginecológica Simples. Estrutura tubular em 

aço redondo, porta coxas estofado com altura 

regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta 

para escoamento de líquidos. Leito estofado 

dividido em três partes. Encosto regulável. Apoio 

para os pés. Assento fixo. Gaveta para 

escoamento de líquidos. Pés com ponteiras 

plásticas. Revestimento em courvin. Pintura em 

epóxi. Dimensões aberta: 1,85x0,50x1,22 m 

Unidade 10 

33.  00011351 

 

Maca, divã para exames clínicos. Própria para 

exames, repouso e massagens. Armação tubular. 

Esmaltado.Leito acolchoado em espuma e napa. 

Unidade 20 
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Cabeceira reclinável. Acompanha suporte para 

lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 

1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. 

Suporta até 200kg. 

34.  00016187 Carro Para Transporte De Roupa Suja - Estrutura 

construída em chapa de aço pintado; Duas 

tampas superiores com puxadores; Fundo com 

vinco para escoamento de líquidos e válvula com 

tampa; Puxador na parte frontal do carro; Para-

choque termoplástico em toda volta; Rodízios de 

4 polegadas sendo duas fixas e duas giratórias 

com freio; Pintura eletrostática à pó. 

Dimensões:1000x700x950mm (CxLxA). 

Unidade 5 

35.  00016189 Aspirador Cirúrgico 3,0 Litros com Frasco 

Autoclavável/ Tensão: 110V /220V - Bivolt 

automático/Acompanha:01 Bomba de Vácuo/01 

Frasco Coletor 3 litros/01 Tampa de Borracha 

com Válvula de Segurança Acoplada/01 Tubo de 

silicone/01 Cânula de latão cromado/01 Manual 

de Instruções/01 Relação de Assistências 

Técnicas Autorizadas 

Unidade 5 

36.  00016191 Colchonete para maca 180x60x5 cm Unidade 20 
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37.  00016190 Sonar utilizado para detectar batimentos 

cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em 

ABS. Botão liga ou desliga com regulagem de 

intensidade do volume. Ausculta de batimentos 

cardíacos a partir da 10ª semana. Alta 

sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para 

fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 

6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. 

Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. 

Alojamento para transdutor na parte inferior do 

estojo. Compartimento para a bateria na parte 

inferior interna. Alimentação por 02 baterias de 

9 v. (não inclusas no aparelho). LED indicador de 

bateria fraca localizada no painel frontal. 

Acompanha frasco de gel para contato, fone de 

ouvido biauricular para ausculta individual, 

estojo de couro sintético. Dimensões: (L. P. A) 85 

x 45 x 19 0mm. Peso líquido: 360 gr. Produto 

projetado em conformidade aos requisitos das 

normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. 

Garantia de 02 anos contra defeitos de 

fabricação. 

Unidade 20 

38.  16192 Encosto Anatômico triangular com Capa 

50x60x35cm 

Unidade 10 

39.  00016195 Respirador Portátil     

40.  00016218 Escada 2 Degraus - Pintura epóxi/ Degraus 

revestidos/ Estrutura em tubos redondos/Cor: 

Unidade 10 
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Branca/ Ponteiras de borracha 

41.  00016219 Escada 3 Degraus - Pintura epóxi/ Degraus 

revestidos/ Estrutura em tubos redondos/Cor: 

Branca/ Ponteiras de borracha 

Unidade 10 

42.  00011360 Caixa térmica, 15 litros revestida com material 

plástico, resistente, cor azul para conservação de 

vacina em sala de vacina. Com termômetro para 

verificação de temperatura interior. 

Unidade 8 

43.  00011361 Caixa térmica, 32 litros revestida com material 

plástico, resistente, cor azul para conservação de 

vacina em sala de vacina. Com termômetro para 

verificação de temperatura interior. 

Unidade 5 

44.  00016193 Caixa térmica, 45 litros revestida com material 

plástico, resistente, cor azul para conservação de 

vacina em sala de vacina. Com termômetro para 

verificação de temperatura interior. 

Unidade 6 

45.  00016196 Seladora pedal tubular reforçada 42cm x 3mm - - 

Seladora Pedal Tubular Reforçada 42cm x 3mm 

com Temporizador, 220 Volts/- Voltagem: Bivolt 

Automatica/- Acionamento por pedal, dotada de 

sistema de solda única de fita níquel cromo 3 

mm, Tendo regulador eletrônico de Tempo 

ajustável de acordo com a espessura da 

embalagem/- Fabricado com estrutura tubular 

reforçada, chapa de aço/- Peso: 15 Kg / 25 Kg/- 

Pintura em Epóxi Eletrostática/Ideal para 

Unidade 2 
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embalar areia, pedra, carvão, gelo, autopeças, 

parafusos, gêneros alimentícios e outros. 

46.  00016197 Seladora para papel Grau Cirúrgico com 

Guilhotina/ Comprimento de solda - 

30 centímetros/Temperatura de solda  - 160ºC a 

200ºC/Espessura de solda -  10 milímetros 

Tempo de aquecimento - 4 a 7 

minutos/Carenagem - Plástico ABS 

Injetado/Tensão - Bivolt 

Automático/Frequência  - 50 / 60 

Hertz/Potência - 80 watts/Dimensões (mm) - 80A 

x 470C x 94L/Peso - 0,972 Kg/Lâmina da 

Guilhotina  - Bisturi nº 12/Cor- Azul /Lilás /Cristal 

/Verde/ Vermelho/Garantia - 02 anos 

Unidade 2 

47.  16198 Câmara fria com gerador acoplado para sala de 

vacina capacidade 120 Litros. Câmara para 

conservação de imunobiológicos, termolábeis e 

hemoderivados. REFRIGERAÇÃO – Através de 

compressor hermético, com circulação de gás 

ecológico R-134 A isento de CFC.ALARMES - 

Temperatura abaixo de 2ºc, temperatura alta 

acima de 8ºc, falta de energia elétrica, ambas 

com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 

10 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºc a 

5,5ºc, com ponto fixo em 4ºc. REGISTRADOR DE 

TEMPERATURA- Registrador eletrônico das 

Unidade 1 
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temperaturas mínima e máximas atingidas, 

acionadas através de um toque. DISCADOR- 

Sistema automático que realiza ligações 

telefônicas via central telefônica, linha fixa direta 

e celular, para até três números sempre que o 

equipamento alarmar por temperatura 

CRÍTICA.SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA 

DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 

volts (CC) para 110/220 volts (AC), mantendo 

todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o 

compressor de frio, com autonomia para até 48 

horas. Montado na parte inferior da câmara, com 

gaveta móvel para a bateria selada. DATA-

LOGGER - Software de gerenciamento que emite 

relatórios e gráficos de performance, inclusive 

retroativos. Permitindo o gerenciamento remoto 

à distância da câmara através da internet. 

capacidade interna- 120 litros. funcionamento- 

127/220 VOLTS 50/60 hz. Registro na anvisa 
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48.  00016199 Bisturi Eletrônico - Potência monopolar: -Corte: 

150w, carga 300 Ohms/ -Blend1: 100w, carga 

300 Ohms/-Blend2: 75w, carga 300 Ohms/-

Blend3: 23w, carga 300 Ohms. Potência bipolar: -

Corte: 70w, carga 100 Ohms/-Blend1: 50w, carga 

100 Ohms/-Blend2: 30w, carga 100 Ohms/-

Blend3: 20w, carga 100 Ohms. Características:-

Alimentação 110/220 volts automático (bivolt)/-

Controle de potência linear e independente para 

corte e bipolar/-Sinalização audiovisual/-Alarme 

de segurança que bloqueia todos os circuitos em 

caso de rompimento da placa neutra e 

sobrepotencia de saída./-Saídas bipolares 

totalmente isoladas/-Regulação de rede -20% ou 

10w (qual for a maior)/-Pedal contra penetração 

nociva de água /Acompanham o aparelho :1 

Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 

0,5mm)/1 Cabo de ligação da placa neutra/1 

Pedal simples/1 Caneta padrão autoclavável de 

baixa cirurgia/1 Eletrodo tipo faca reta pequena 

(67mm)/1 Eletrodo tipo bola (2,1mm)/- Eletrodo 

tipo bola (4,2mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena 

(4,5mm)/1 Eletrodo tipo agulha (85mm)/1 

Eletrodo tipo agulha depilação (66mm)/1 Manual 

do usuário/1 Certificado de garantia. 

Unidade 1 

49.  00017271 Lupa de cabeça com 02 LEDs Unidades 10 

50.  00033781 Tubo de látex n° 204  15 metros Unidade 3 
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51.  00017286 Cilindro de oxigênio medicinal, em aço, 1 metro 

cúbico 

Unidade 20 

52.  00033782 

 

 

 

 

Divã para exames pediátricos construído em 

tubos pintados de 1 1/4” x 1,06mm de 

espessura, trava em “H” em tubos pintados de 

5/8” x 0,9mm de espessura. Leito estofado em 

espuma D23 revestido em courvim lavável. 

Dimensões: 1,15m x 0,50m x 0,80m. 

Unidade 10 

53.   Ventilador Pulmonar Unidade 2 

  00033783 O ventilador portátil PR4D Plus, controlado por 

microprocessador, é um equipamento 

apropriado para utilização em unidades móveis e 

pronto-socorros. A visualização dos parâmetros 

ocorre através de um display LCD, e sua 

operação é feita facilmente através de um botão 

rotativo (encoder). Modos Ventilatórios Adulto 

e Pediátrico: Ventilação Controlada a Volume 

(VCV)/Eletrônico Microprocessado. Esp. 

Técnicas: FiO2: -50 a 70% (Através de Sistema 

Venturi)/ -21 a 100% (Através de Blender 

Externo)/Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 

seg/Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido)/Frequência 

do Ventilador 1-150 R.P.M./Volume Corrente 0 a 

2,50 L/Pressão Inspiratória: 0 a 100 cm 

H2O2/PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula 

Externa)/Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm/Forma de 

Onda Fluxo: Quadrada/Válvula de Segurança 
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Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 

cm H2O/STAND BY para manter a programação 

sem ciclado/Válvula Reguladora de Pressão de 

Entrada de O2 Incorporada/Internamente ao 

Equipamento/Parâmetros de Saída:Pressão da 

Via Aérea (Barra de LED) - 10 a 100 cm H2O/ 

Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos/Volume 

Corrente Inspirado 0 a 2,50 L/Fluxo Inspiratório 0 

a 90 lpm/Frequência 1 a 150 

R.P.M./Alarmes:Pressão Inspiratória Máxima da 

Via Aérea/Pressão Inspiratória Mínima da Via 

Aérea (Desconexão do Circuito)/Alarme de 

Pressão Contínua/Alarme de Baixo Volume 

Tidal/Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2 

)/Queda de Energia Elétrica/Baixa Carga de 

bateria/Microprocessador/Alimentação:Fonte 

externa: 11,5 a 15,0V dc (mínimo 2,15A)/Bateria 

interna recarregável com duração mínima de 360 

min/ 

     

  Testes Rápidos  para a U.M.S e PSFs   

ITEM  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1.  16200 Teste rápido de HIV - TESTE RAPIDO DE HIV - I E II  caixa c/ 

25testes 

100 

2.  16201  TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE frasco de Frasco 30 
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300ml - LACT-UP 50G-300ML 

3.  16202 Teste rápido de dengue Caixa c/ 

25 

unidades 

80 

4.  16203 Teste rápido de gravidez caixa c/ 

50 testes 

150 

5.  16204 Teste rápido de Hepatite B. Cada kit inclui:- 25 

envelopes selados cada cassete contendo um 

teste, uma pipeta um dessecante. - 1 frasco 

goteiro buffer para amostras de sangue total de 

sangre. Tempo do resultado: Leitura do resultado 

em 30 minutos /Tipo da amostra: Sangue total, 

soro ou plasma /Volume da amostra: Sangue 

total: 75 µL Soro ou plasma: 3 gotas/ Validade: 

25 meses/ Temperatura de armazenamento: 4-

30°C 

Caixa c/ 

25 

unidades 

100 

6.  16205 Teste rápido de Hepatite C. Cada kit inclui:- 25 

envelopes selados cada cassete contendo um 

teste, uma pipeta um dessecante. - 1 frasco 

goteiro buffer para amostras de sangue total de 

sangre. Tempo do resultado: Leitura do resultado 

em 30 minutos /Tipo da amostra: Sangue total, 

soro ou plasma /Volume da amostra: Sangue 

total: 75 µL Soro ou plasma: 3 gotas/ Validade: 

25 meses/ Temperatura de armazenamento: 4-

30°C 

Caixa c/ 

25 

unidades 

100 
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7.  16206 Teste rápido de sífilis  caixa c/ 

25 testes 

100 

8.  16207 TESTE RÁPIDO DE TIPAGEM SANGUÍNEA caixa 200 

9.  16208 

 

 

Teste rápido de toxoplasmose Caixa c/ 

25 

unidades 

100 

  KiTs  DIDÁTICOS   

ITEM  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1.  00016209 KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATERNO - 

Acompanha: Boneca  com peso e tamanho real, 

orifício bucal para ensino da pega correta, coto 

umbilical, umbigo e coluna vertebral. Com órgão 

genital sendo sexo feminino, sexo masculino ou 

sem sexo + Avental com Mamas + Mama 

Didática (anatomia interna com ductos, seios 

lactíferos, alvéolos, bico e aréola e um nódulo 

que simula um ducto obstruído para orientar 

massagens) + Mamas e Mamilos com seis tipos 

de bicos/mamilos e anatomia interna com 

ductos, seios lactíferos, alvéolos, bico e aréola! 

Unidade 3 

2.  00016211 Kit didática Mamamiga - modelo de mama para 

ser tocado pelas pessoas e se verificar os tipos de 

alterações no qual pode indicar um câncer de 

mama. Esse modelo pode ser fixado nas paredes 

de postos de saúde, hospitais, escolas, 

Unidade 3 
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universidades, banheiros públicos e farmácias 

onde as mulheres poderão tocar e observar 

através do toque as alterações. Cada alteração 

indica o que a mulher tem que fazer.  

3.  16210 Kit Didático Simulador de Parto - Barriga com 

Bebê com cerca de 46 cm e de 2,0 kgs, peso, e 

tamanho reais, umbigo, coto, cordão umbilical e 

placenta, além de Mamas com textura especial 

que simula uma mama com leite. 

Unidade 3 

4.  16212 Maleta Saúde Bucal - Contém 03 macro modelos, 

03 plaquetas de PVC multicoloridas didáticas 

explicativas sobre escovação dentária, evolução 

da doença periodontal e evolução da cárie 

dentária, 01modelo Escovação com arcada 

superior, arcada inferior, língua e articulador 

metálico flexível, que permite posicionar na 

oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e 

mordida cruzada. Ideal para treinamento de 

escovação dentária, de língua e uso de fio dental. 

Modelo Doença Periodontal com 3 modelos 

demonstrando Gengivite, Periodontite e 

Periodontose, medindo: 08 x 11 x 08 cm, Macro 

modelo Cárie com 4 molares demonstrando 

dente Hígido, Cárie de Esmalte, Cárie de Dentina 

e Exposição Pulpar medindo 20 x 09 x 08 cm, 

Macro Escova medindo 35 cm e 3 placas com 

diagrama explicativo sobre Doença Periodontal, 

Unidade 3 
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Cárie Dentária e Higiene Bucal. 02-Maxi Maleta 

Saúde Bucal, medindo 36 x 20 x 19 cm. 

3.2. A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo 
menor preço por item. 

3.3. Devido à urgência que o caso requer, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 
medicamentos de FORMA IMEDIATA, de acordo com o que preceitua o §4º do Art. 40 da 
Lei geral de licitações 8.666/93 a contar do recebimento da Nota de Empenho.  

4. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 
4.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
edital. 
4.2. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 
LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei. 
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste termo. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1. Constitui obrigação da CONTRATADA: 

I - Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta 
aprovada, na Nota de Empenho e quando forem o caso, ordens de fornecimento, isentos 
de defeitos de fabricação; 

II - Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja 
transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a 
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responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto 
da Nota Fiscal, inclusive o frete; 

III - Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em 
que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de 
transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e 
outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) 
dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente; 

VI - Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações 
definidas no Edital e seus anexos e o contrato; 

VII - Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, salários, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações 
civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 
serviços pertinente ao objeto deste Contrato, ficando ainda a CONTRATANTE  isenta de 
vínculo com os mesmos. 

VIII - Cumprir fielmente suas prestações contratuais em conformidade com os termos 
deste Edital e seus Anexos e de sua proposta. 

5.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE: 

I - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

II - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

III - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, 
justificados e aceitos pela contratante, não devem ser interrompidas;  

IV - emitir Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

V - Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o 
aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 
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VI - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 

VII – Efetuar o pagamento a Contratada nos prazos e condições estipuladas neste 
Instrumento. 

VIII – Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
prestação dos serviços contratados. 

6.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1  O prazo de vigência para a execução dos serviços, objeto deste termo, será de 
até doze (12) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogadas 
através de Termo Aditivo, mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram alguns dos motivos contidos no §1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e previamente autorizada pela autoridade 
competente. 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

7.1       O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta. 

8. DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
8.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 

9. DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO 
9.1. O pagamento das notas fiscais/faturas será efetuado a contratada conforme 
especificado no Edital. 

9.2. Os pagamentos serão realizados contra apresentação de Nota Fiscal/Fatura, em 
até 30 (trinta) dias da apresentação da mesma. 
9.3.  Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
 

10. DAS DOTAÇÕES E RECURSOS 

10.1. As despesas decorrentes dos produtos deste Termo de Referência, correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Fontes: 102, 148, 149, 150 e 155. 
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02.08.02.10.302.0012.2110 - Manutenção de Atividades Administrativas – Farmácia 
Básica 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 683; 

02.08.02.10.302.0012.2111 -Manutenção de Ativ.  Administrativas – Laboratório 
Municipal 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 690; 

02.08.02.10.302.0012.2109 - Manutenção de Atividades – Unidade Mista de Saúde 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 674; 

02.08.02.10.301.0012.2106- Manutenção de Ativ.  Administrativas – Casa Saúde e 
Mulher 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha:620; 

02.08.02.10.301.0012.2107- Manutenção de Atividades Administrativas – Bloco A. 
Básica 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 627; 

02.08.02.10.301.0012.2105 - Manutenção de Ativ.  Administrativas – Centro 
odontológico 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 611; 

02.08.02.10.302.0012.2108- Manutenção de Atividades Administrativas – CAP´S 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha: 666. 

 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
 
11.1. O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com 
a Administração Municipal de Buritis - MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste e termo de referência e no contrato e das demais 
cominações legais.  
 
11.2. Serão aplicadas as seguintes sanções da Lei 8.666/93, dos artigos: 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 
art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
a contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
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optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XVII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.              

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem 
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
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Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 
inciso V do art. 58 desta Lei; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade  aos  serviços  por execução direta ou 
indireta. 

§ 2o  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços 
essenciais. 

§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso. 

§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 
de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
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eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo de2 (dois) anos; 

IV - 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 inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.           

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 
Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Poderão participar desta licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade 
regularmente estabelecidas no País, que seja especializada e credenciada no 
fornecimento dos referidos serviços, e que satisfaça a todas as exigências do Edital, 
especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados.  
 
12.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes 
às condições do Edital.  
 
12.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:  
 
12.3.1. Empresas em estado de falência, de concordata, de dissolução ou liquidação;  
 
12.3.2.  Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito 
Federal bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 
licitar com a Administração Pública;  
 

12.4 A Prefeitura de Buritis e o Contratado poderão restabelecer o equilíbrio econômico 
financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 
8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de 
formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado 
em geral.  

I). Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal, no que tange ao cumprimento 
das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em 
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor 
todas as condições do ajuste e podendo a Prefeitura Municipal exigir o seu cumprimento 
a qualquer tempo. 

II) A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 
de responsabilidade entre a Prefeitura Municipal e os agentes, prepostos, empregados 
ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, 
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sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos 
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter 
securitário ou qualquer outra. 

III) A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer 
encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, de forma direta ou indireta, a Prefeitura Municipal, seus servidores ou 
terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto do contratado, ou da 
omissão em executá-los, resguardando-se a Prefeitura Municipal o direito de regresso 
na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

IV) Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos 
ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de 
exclusiva propriedade da Prefeitura Municipal, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa 
autorização da Prefeitura Municipal, sob pena de responsabilização administrativa, civil 
ou criminal, nos termos da legislação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 141 de 145 

 

ANEXO II 

MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
 
Declaro para os devidos fins que a empresa 
__________________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
________________________________________, sediada na 
__________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. 
(a)_____________________________________________ portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ______________________________ CPF nº 
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei que: 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 
habitação;  

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei 
n.º 9.854/99;  

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo 
Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, 
da Lei Complementar N.º 64/90); 

4. Que aceita todas as exigências contidas no edital, bem como se submete a todas as 
propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações; 

5. 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; 

6. Que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo 
termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no certame em epígrafe. 

 
 

Buritis – MG, _____de____________de 2019. 
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ANEXO III 

 

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 022/2019, 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 IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG., com sede na Av. Bandeirantes, nº 723, 
Bairro Centro, na cidade de Buritis - MG., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
18.125.146/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Sérgio Augusto Vieira da Silva, 
Pregoeiro Titular, nomeado(a) pela  Portaria nº 495  de 02 de janeiro de 2019,  inscrito(a) 
no CPF sob o nº 046.391.951-33, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG-
21.107.076, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/2019, publicada no DOU de 
___/_____/2019,  processo administrativo n.º 119/2019, RESOLVE registrar os preços 
da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos e Materiais Hospitalares, constantes nos itens numerados de 01 a 481 do 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 022/2019, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as 
demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem no relatório anexo. 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da publicação 
no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 
cópia aos demais órgãos participantes. 

 

Buritis - MG,______ de __________ de 2019. 

 

Pregoeiro: _____________________________________________________________  

Empresas: ____________________________________________________________ 
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