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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: n° 094/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 372/2014 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
 
 

AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE 
RETIRADA DE EDITAL E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO 
NO PROPRIO RECIBO, SÓ ASSIM PODEREMOS ENVIAR 
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO LICITANTE. 
 
 

O recibo esta disponível em: 

Opção: PORTAL DA TRANSPARENCIA 
 

   
Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: n° 094/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 372/2014 
 
 

PREÂMBULO - A Prefeitura Municipal de Nova Lima leva ao 
conhecimento dos interessados que no dia 06/08/2014, às 09:00 
horas, no setor de Pregão  da Prefeitura Municipal de Nova, situado à 
Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar, Centro, Nova Lima -MG, realizará a 
licitação na modalidade pregão, tipo presencial, destinada a aquisição 
de material ambulatorial para manutenção das Unidades Básicas em 
Saúde do Município de Nova Lima. 

 
 
O Município de Nova Lima, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Praça Bernardino de Lima, 80, Nova Lima, inscrito no CNPJ sob o 
nº 22.934.889/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
CÁSSIO MAGNANI JÚNIOR, portador da CI M 860799 SSP/MG e CPF 
276.071.866-20, doravante denominado contratante, delega competência à 
Pregoeira MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA conforme portaria 1.366 de 01 de 
Fevereiro de 2013, tendo como equipe de apoio OS SERVIDORES: MARCELA 
GONÇALVES RIBEIRO, designada pela Portaria 1261, de 02 de janeiro de 2008, 
e CÁSSIO ÁTILA ROCHA, designado pela Portaria 1365, de 17 de Janeiro de 
2013, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 094/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo 
administrativo nº 372/2014, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal 6.204/2007, Decreto 
Federal 3.931/2001 e Decreto Estadual 44.787/2008, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no Setor  Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Lima, situado à Rua Bias 
Fortes – nº 62 – 2º andar, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
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I - DO OBJETO – A presente licitação tem por objeto a aquisição de material 
ambulatorial para manutenção das Unidades Básicas em Saúde do Município de 
Nova Lima. 
 
1.1 - A aquisição destes produtos será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM 
destinado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição no anexo lV. 
 
1.2 – As empresas vencedoras deverão no prazo máximo de 02 (dois) dias após a 
sessão,  fornecer para avaliação, amostra dos itens 03, 04, 05, 06, 07, 10, 014, 
015, 016, 019, 026, 034, 035, 036, 037, 038, 043, 044, 045, 051, 052, 053, 059, 060, 
061, 062, 063, 064, 075, 076, 077 e 078, em suas embalagens originais, que deverá 
conter uma etiqueta com identificação da empresa, e deverão estar 
acompanhadas ainda de um recibo com nº do Edital, nome da empresa, 
descrição dos itens e a marca do produto, na ordem descrita neste edital. 
 
1.3 - As amostras deverão ser apresentadas no Almoxarifado da Saúde à rua: Dr 
Aníbal Moraes Quintão N°59 B. Centro, Nova Lima, MG. Horário de funcionamento: 
de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 Hs telefone p/ contato 0xx313581 2085 
Robinson. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
 
2.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.3 - Não poderá participar da presente licitação: 

2.3.1 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

lll - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 
alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
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c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea “a” , “b” e “c”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto, original e cópia. 
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar uma credenciada. 
 
3.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, 
deverão apresentar a seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 
conformidade com a lei 123/2006; 
 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 
90(noventa) dias da data de abertura. 
 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
3.6 - A Prefeitura de Nova Lima não disponibilizará cópia de nenhum 
documento, estando assim o licitante responsável pelas mesmas, se for o 
caso.    
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com o 
credenciamento. 
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DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial n.º  094/2014. 
Data e local: 
Assinatura: 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2014 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ITENS PARTICIPANTES:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2014 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
4.3 – A licitante deverá apresentar os envelopes devidamente lacrados, não 
será aceito o fechamento destes após o início da sessão. 
 
4.4  - A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta impressa 01(um) CD 
ou Pen Drive contendo o valor cada item cotado, que deve ser gravado conforme 
anexo lV, para apresentação na sessão do presente Edital; 
 
4.4.1 - Não poderá ser alterada nenhuma informação da planilha a não ser o 
valor e a marca de cada item cotado nas colunas e linhas para tal fim, a 
alteração de outras informações ocorrerá erro de leitura da planilha.  
 
4.5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
credenciado.  
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4.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou membro da Equipe de 
Apoio.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
 
b) Número do processo e do Pregão Presencial;  
 
c) Deverá ser apresentado dentro ou fora do envelope da proposta o CD ou o Pen 
Drive, vale lembrar que este critério não será desclassificatório e sim para agilizar o 
lançamento de preços no Sistema de Pregão devido a quantidade de itens; 
 
d) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo  do 
produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no anexo IV; 
 
e) Preço unitário e total, por ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo. O 
preço total da proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação; 
 
f) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os 
unitários; 
 
g) Serão desclassificadas as cotações que ofereçam preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas dos demais licitantes. 
 
h) O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias.  
 
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
a) - O preço ofertado será fixo e irreajustável.  
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO". 
 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
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6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de firma individual; 
 
b) Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste 
subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual relativo à 
sede da licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do 
licitante; 
 
d) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
e) Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e a 
Procuradoria da Fazenda Nacional, (certidão conjunta); 
 
f) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 
(INSS); 
 
g) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), 
 
h) Certidão de regularidade Nacional  de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 
nº 12.440 publicada no DOU em 08/07/2011;  
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i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de licitantes que 
se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
j) A não-regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração declarar vencedor um dos 
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ou ainda, revogar a 
licitação. 
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial expedida 
pela Comarca Sede da licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura dos envelopes; 
 
6.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado da empresa constando razão social e CNPJ, atestando a 
qualidade dos produtos ofertados e pontualidade na entregas dos produtos; 
 

b) Declaração da licitante assinada pelo representante legal comprometendo-se a 
fornecer somente produtos com registro em órgão oficial de fiscalização e/ou 
monitoramento do processo de fabricação, tais como Ministério da Saúde, ANVISA, 
INMETRO; 
 
c) Alvará de funcionamento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal; 
 

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão-
de-obra de menores, ou, empregando cumpre a disposição expressada no inciso I 
do § 3º do artigo 27, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 
7º, tudo da Constituição Federal, conforme anexo II; 
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6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
6.2.2 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desclassificadas e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 
estabelecidas. 
 
6.2.3 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados 
das causas referidas no ato inabilitatório. 
 
6.2.4 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados 
e não aceitos 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
7.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
 
7.3.1 - No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta.  
 
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
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7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço total do ITEM.  
 
7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
7.5.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos lances ou a 
proposta vencedora.  
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte com lances até 5% (cinco por 
cento) superiores ao menor lance ofertado poderão apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com o seguinte 
procedimento: 
 
7.8.1 - Respeitada a classificação final das propostas, após encerrada a etapa de 
lances,  será dada oportunidade à ME ou EPP que tiver ofertado lance dentro dos 
5% (cinco por cento) superiores ao menor lance, para apresentar novo lance de 
valor inferior àquele menor ofertado. 
 
7.8.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 
quando convocada, apresente valor inferior ao ofertado, será considerada a 
vencedora do certame, desde que atendidas as demais exigências previstas neste 
edital.  
 
7.8.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada 
decline do direito de ofertar lance, serão convocados os demais licitantes 
enquadrados na mesma situação cujos valores estejam no limite de 5% (cinco por 
cento) superior à menor proposta, respeitada a ordem de classificação. 
 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

              

Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000. 

 

11 

7.8.4 - Na hipótese da não-contratação de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, deverá ser considerada vencedora do certame a empresa que originalmente 
apresentou a proposta mais baixa. 
 
7.9 – Caso o menor lance já tenha sido ofertado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o disposto no item 7.8 não será aplicado.  
 
7.10 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço.  
 
7.11 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
  
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
7.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

  
7.13.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
 
7.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  
 
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  
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VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com 
antecedência de até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das 
propostas, pena de decadência do direito de recurso. 
 
8.2 - Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para 
realização deste Pregão, caso o acatamento das razões recursais implique em 
alteração substancial da elaboração da documentação a ser apresentada. 
 
8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração 
Pública, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
prevista para a abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”, 
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
8.4 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá 
ser comunicada à Pregoeira, logo após ter sido protocolizada no Serviço de 
Protocolo, situado no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
 
8.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar 
deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso 
a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos 
para apresentação de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação.  
 
9.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
9.4 - 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. 
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9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
9.6 - A adjudicação será feita por ITEM ou considerando a totalidade do objeto, a 
critério da Administração. 
 
X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 
 
10.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada, em 06 
parcelas, à rua Dr Aníbal Moraes Quintão N°59 B. Centro, Nova Lima, MG. Horário 
de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 Hs telefone p/ contato 0xx313581 2085 
Robinson, Email: almoxsaude@pnl.mg.gov.br, no prazo de  10(dez) dias, após 
recebimento da Autorização de Empenho. A solicitação será feita pelo responsável 
do Almoxarifado da Saúde. O quantitativo de cada entrega  será definido 
posteriormente a 1ª entrega, com intervalos conforme necessidade da Secretaria de 
Saúde. 

10.2 – Os quantitativos, intervalos e números de entregas podem sofrer 
modificações se houver necessidade da Secretaria de Saúde, a mesma informará ao 
fornecedor de tal modificação. 
 
10.3 - Os produtos desta solicitação deverão constar no ato da entrega, a data de 
fabricação correspondente ao mês da referida entrega. 

10.4 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita em embalagens seguras, 
correndo por conta da Contratada as despesas de transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, nos locais acima 
descriminados. 
 
10.5 - A partir da solicitação da PMNL, as entregas devem ser realizadas com 
rapidez e agilidade, de forma a não causar prejuízos ao serviço público. 
 
10.6 – Vigência do Contrato será até 31 de Dezembro 2014. 
 
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela 
própria secretaria, a qual ficará responsável pela conferencia e controle da 
mercadoria. 
 
11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  
 
 
 

mailto:almoxsaude@pnl.mg.gov.br
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11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 01(um) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
 
11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
 
11.5 - Quando, durante o prazo de validade, os produtos apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, a CONTRATADA 
deverá no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, e as suas expensas, substituir os 
mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, ou no 
mesmo prazo, restituir o valor pago, devidamente atualizado e em dinheiro. 
 
11.6 - Se a CONTRATADA não proceder à substituição dos produtos, nem restituir o 
valor pago, no prazo acima marcado, a Prefeitura Municipal de Nova Lima poderá 
compensar seu crédito com eventuais débitos para com a CONTRATADA, sem 
prejuízo de eventuais sanções administrativas. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 
recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) 
de comprovação da  manutenção das condições demonstradas para habilitação, à 
vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma 
prevista no subitem 4 do item XI. 
 
12.2 - Ocorrendo eventual atraso no pagamento, a contratante atualizará 
monetariamente o valor de seu débito, tendo por base a variação do IGP-M da 
Fundação Getúlio Vargas, até a efetiva data de pagamento. 
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12.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

XIII - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 - A contratação decorrente desta licitação poderá ser formalizada mediante 
assinatura de contrato, conforme Anexo III, parte integrante do presente edital, ou 
através de emissão de nota de empenho, nos casos de pronta-entrega.  
 
13.2 - A Administração convocará o interessado para assinar termo do contrato, em 
até 07(sete) dias após o encerramento da sessão, a mesma terá 03(três) dias para 
assinar, sob pena de decair o direito à contração. 
 
13.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado, pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 
13.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato,  não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
art. 81 da Lei 8.666/93.   
 
13.5 - A recusa injustificada do adjudicatário  em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
13.6 – O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos 
do art 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.      
 
13.7 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais.  
 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Nova Lima pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução 
CEGP-10 de 19 de novembro de 2002.  
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a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na execução do objeto; 
c) não-manutenção da proposta ou lance verbal; 
d) comportamento inidôneo; 

    e) fraude ou falha na execução do contrato. 
 
XV – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias:  
12002- 1030102122.133 f 569 Secretaria Municipal de Saúde 
 
XVl – DAS PENALIDADES 
 
16.1 – A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02(dois) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos  sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
16.2 – O descumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará  
a inadimplência da adjudicatória, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
 
16.2.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
16.2.2 -  Multa de 10% + 0,1% ao dia (um décimo por cento do valor do produto)  por 
atraso da entrega. 
 
16.2.3 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
16.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
 
16.2.5 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, 
por perdas e danos, quando couber. 
 
16.3 – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
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16.4 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
 
16.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 
por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
16.6 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no 
art. 393 do Código Civil Brasileiro.    
 
XVIl – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
17.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-
10/2002, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 
 
17.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
17.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  
 
17.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado. 
 
17.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, 
serão devolvidos logo após a assinatura do contrato da licitante vencedora. 
 
17.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
17.6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
17.6.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame.  
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17.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  
 
17.8 - Integram o presente Edital: 
  
Anexo I – Modelo de credenciamento. 
Anexo II – Declarações. 
Anexo III - Minuta de contrato. 
Anexo lV  - Especificação dos itens. 
Anexo V  - Instrução para gravar proposta no CD ou Pen Drive. 
Anexo Vl  - Planilha para gravar no CD ou Pen Drive. (Arquivo externo) 
 
 
Nova Lima, 21 de Julho de 2014. 
 
                                                                                                                               
_____________________________                _____________________________ 
         Cássio Magnani Júnior                                                Roberto Cotta 
             Prefeito Municipal                                           Secretário de Administração 
 
 
Visto Procuradoria: 
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
À 

Prefeitura Municipal de NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  

Centro, Nova Lima/MG  

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No  ___/2014 

 

CREDENCIAMENTO 

 

À _________________________________________________________, CNPJ 

_______________________________, com sede à _______________ 

_________________________________________, vem designar e credenciar o 

Sr. ________________________________________________, R.G 

_______________________________CPF n.  ____________________, para 

representá-la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões 

perante a Prefeitura Municipal de NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse 

relacionados com O PREGÃO PRESENCIAL No  ____/2014. 

 

NOVA LIMA,__ de _____________ de 2014. 

 

                _________________________ 

Nome e Assinatura 
 

 

OBS: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes 

"HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL". 
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ANEXO II - DECLARAÇÕES 
 

MODELO 01 
 

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra 
infantil, ou a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 
1999. Esta declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme 
exigências do presente instrumento convocatório (edital). 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 

MODELO 02 
 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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Anexo III - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE.. 

 
 
CONTRATO Nº:------/2014; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 372/2014. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO que entre si celebram, O MUNICÍPIO DE NOVA 
LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça 
Bernardino de Lima, nº 80, Centro, Nova Lima, MG., inscrito no CNPJ sob o nº 
22.934.889/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, CÁSSIO 
MAGNANI JÚNIOR, portador da CI M860799 SSP/MG e CPF 276.071.866-20, 
doravante denominado - CONTRATANTE, e a empresa ___________, com sede 
_________(RUA E NÚMERO), Bairro – ________, em ________(CIDADE), 
____________ (ESTADO)., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no 
CNPJ sob o nº ________, Inscrição Estadual __________, neste ato representada 
pelo sócio, ____________, portador da C.I. nº MG- ___________, SSP - MG, 
inscrito no CPF sob nº ____________, com escritório no mesmo endereço citado 
acima, resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com as seguintes 
cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto do contrato é a aquisição de material ambulatorial para manutenção das 
Unidades Básicas em Saúde do Município de Nova Lima, conforme descrição no 
anexo lV. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
I – O objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, às disposições 

do Edital de Pregão Presencial nº 094/2014, à Proposta Comercial da(o) 
Contratada(o) e aos demais documentos constantes do Processo nº 372/2014, que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Contrato, cujo teor considera-se conhecido pelas partes. 

II – A legislação aplicável à execução do presente Contrato, bem 
como aos casos omissos é a seguinte: 
a) Lei Federal n.º 10.520/02; 
b) Lei Federal n.º 8.666/93  na sua redação vigente: 
c) Decreto Federal n.º 3.555/02; 
d) Decreto Municipal n.º 2471 de 15 de Dezembro de 2005. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
 
No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem 

respectivamente, a atenderem às normas seguintes: 
 

3.1. - A CONTRATADA se compromete a: 
 
3.1.1. – Nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
3.1.2 –  Entregar o objeto do contrato, nos quantitativos citados no anexo lV. 
 
3.1.3  - Os produtos deverão ser entregues em embalagens seguras e de forma 
parcelada, em 06 parcelas, à rua Dr Aníbal Moraes Quintão N°59 B. Centro, Nova 
Lima, MG. Horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 Hs telefone p/ contato 
0xx313581 2085 Robinson, Email: almoxsaude@pnl.mg.gov.br, no prazo de  
10(dez) dias, após recebimento da Autorização de Empenho. A solicitação será feita 
pelo responsável do Almoxarifado da Saúde. O quantitativo de cada entrega  será 
definido posteriormente a 1ª entrega, com intervalos conforme necessidade da 
Secretaria de Saúde. 

3.1.4 – Os quantitativos, intervalos e números de entregas podem sofrer 
modificações se houver necessidade da Secretaria de Saúde, a mesma informará ao 
fornecedor de tal modificação. 
 
3.1.5 - Os produtos desta solicitação deverão constar no ato da entrega, a data de 
fabricação correspondente ao mês da referida entrega. 

3.1.6 – Assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e qualidade dos 
produtos a serem fornecidos; 
 
3.1.7 – Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, 
extravio e danos acidentais no trajeto; 
 
3.1.8 – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários e comerciais resultantes da execução do presente contrato; 
 
3.1.9 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções; 
 
3.1.10 – Substituir de imediato os produtos que forem  considerados sem condições 
para a utilização, sem prejuízo de outras sansões e penalidades na forma da 
legislação; 
 
3.1.11 – Entregar produtos dentro do prazo de validade; 
 

mailto:almoxsaude@pnl.mg.gov.br
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3.1.12 – Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
3.1.13 – Emitir Nota Fiscal, onde conste: Dados bancários, para efeito de 
pagamento. 
O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de 
quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS reservado o direito de retenção de 
pagamento. 
 
3.2. - A CONTRATANTE se compromete a: 

 
3.2.1 – Designar servidor que se responsabilizará pelo pedido, recebimento e 
conferência da qualidade dos produtos entregues em conformidade com os termos 
contratuais, bem como o gestor do contrato: e 
 
3.2.2. – Efetuar pagamento no prazo contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
I - Dos Preços 
 
Pela aquisição, a contratada fará jus ao recebimento de R$_______ 

(COMPLETAR), que serão pagos de acordo com os quantitativos efetivamente 
solicitados pela contratante e fornecidos pela contratada. 

 
II - Das Condições de Pagamento 

 
O pagamento será efetuado à CONTRATADA, de acordo com os 

quantitativos entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos após da entrega dos 
produtos e da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) da comprovação de situação 
regular com a Seguridade Social (CND/INSS e CRF/FGTS). 

 
III – Do reajuste 

 
     O reajuste ou correção monetária deste contrato, se devido ocorrerá 

de acordo com as disposições da Lei Federal n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, 
a da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua redação vigente, consoante 
o IPCA/IBGE. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
   

       O presente Contrato vigorará pelo período de até 31 de Dezembro 
2014, após a assinatura do mesmo, respeitando-se o prazo de entrega previsto na 
cláusula 3.1.3, prazo este em que a contratada deverá efetivar a entrega total dos 
produtos, seguindo todo o padrão exigido conforme especificações apresentadas 
para a contratante, e dentro de todas as cláusulas deste contrato; 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias: 
12002- 1030102122.133 f 569 Secretaria Municipal de Saúde 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Cabe à Contratante, a seu critério e através do gestor do contrato, 

exercerem ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever 
desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada declara aceitar, 

integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pela Contratante. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da fiscalização 

da Contratante em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da 
Contratada quanto à integridade e à correção da execução das prestações a que se 
obrigou; suas conseqüências e implicações perante terceiros, próximas ou remotas. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E 
ALTERAÇÃO 

 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem 
prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no ato convocatório, ou resilido pela 
superveniência de fatos ou adição de normas legais ou regulamentares, de ordem 
superior, que tornem materialmente inexeqüível, bem como poderá ser alterado, 
mediante Termo Aditivo, cujas justificativas sejam aceitas pela contratante, desde 
que não prejudiquem o interesse público. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São casos de rescisão administrativa e 

portanto, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, os casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de aplicação da penalidade, 

sanções ou rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato dará ensejo à 
aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei 
Federal n.º 10.520/02, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
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9.2 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02(dois) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos  sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
9.3 - O descumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará  a 
inadimplência da adjudicatória, sujeitando-se às seguintes penalidades. 
 
9.3.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
9.3.2 -  Multa de 10%+juro de mora e 0,1% ao dia (um décimo por cento do valor do 
produto)  por atraso da entrega. 
 
9.3.3 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
9.3.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
 
9.3.5 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, 
por perdas e danos, quando couber. 
 
9.6 – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
9.7 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prezo para 
manifestação. 
 
9.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 
por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
9.9 – Consideram-se motivos  de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no 
art. 393 do Código Civil Brasileiro.    
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 

                      O presente contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, a ser providenciada pelo Município de Nova Lima. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Lima, com a renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais divergências 
decorrentes das obrigações e compromissos assumidos pelas mesmas neste 
Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES FINAIS 
 

E por estarem justas e acertadas, o Município de Nova Lima e empresa ________, 
assinam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para os 
mesmos efeitos legais, na presença de testemunhas.  
 

 
 
 

Nova Lima, ________________ de 2014. 
 
 

 
 

____________________________                       _________________________ 
          Cássio Magnani Júnior                                           Roberto Cotta 
             Prefeito Municipal                                           Secretário de Administração 
                 Contratante 
 

____________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXx 

Contratada 
 
Testemunhas: 
 
________________________________        ______________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:         CPF: 
 
 
Visto Procuradoria 
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ANEXO lV 
Especificação dos itens do objeto 

 

Item Unidade Descrição Quant 

001 Pacote 

Abaixador de Lingua, Pacote C/ 100 Unidades: Espátula de 
madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e 
bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme 
em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de 
comprimento; 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura, 
embalado em pacote com 100 peças, reembalado em caixa 
de papelão contendo 50 pacotes constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, 
marca, fabricante, procedência nacional. Dispensado de 
registro no MS. 

980 

002 Litro 
Acido Acetico A 2% P.A Para Colposcopia - Frasco 01 
Litro). 

204 

003 Caixa 

Agulha Hipodermica Descartavel 20x5,5 Caixa Com 100-
/24 G ¾. Agulha estéril, descartável, corpo de paredes finas 
em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos 
ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que 
deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e 
atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão 
segura e sem vazamento, protegido por tampa de plástico 
rígido, identificação do calibre segundo padrão de cores 
universal. Embalagem individual segura e de fácil manuseio 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, marca, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número do registro na 
ANVISA. 

470 

004 Caixa 

Agulha Hipodermica Descartaveli, 25 X 6/23 G 1”- Cx C/ 
100. Agulha estéril, descartável, corpo de paredes finas em 
aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou 
sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve 
ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, 
com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e 
sem vazamento, protegido por tampa de plástico rígido, 
identificação do calibre segundo padrão de cores universal. 
Embalagem individual segura e de fácil manuseio com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, marca, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de 

290 
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fabricação e/ou prazo de validade e número do registro na 
ANVISA. 

005 Caixa 

Agulha Hipodermica Descartavel 25 X 7-22 G1"-Caixa Com 
100 Unidades. Agulha estéril, descartável, corpo de paredes 
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao 
canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, 
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de 
garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por 
tampa de plástico rígido, identificação do calibre segundo 
padrão de cores universal. Embalagem individual segura e de 
fácil manuseio com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

600 

006 Caixa 

Agulha Hipodérmica Descartavel 25 X 8 – 21 G 1”-Caixa 
Com 100 Unidades. Agulha estéril, descartável, corpo de 
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita 
ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, 
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de 
garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por 
tampa de plástico rígido, identificação do calibre segundo 
padrão de cores universal. Embalagem individual segura e de 
fácil manuseio com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

820 

007 Caixa 

Agulha Hipordémica Com Descartavel 40 X 12-  18g1 .1/2”, 
Caixa  C/ 100 Unidades. Agulha estéril, descartável, corpo de 
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita 
ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, 
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de 
garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por 
tampa de plástico rígido, identificação do calibre segundo 
padrão de cores universal. Embalagem individual segura e de 
fácil manuseio com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, 

680 
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trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

008 Litro Alcool absoluto 99,5% 110 

009 Litro Alcool Etilico Hidratado 77graus GL 4.270 

010 Pacote 

Algodao Hidrofilo Pacote Com 500 Gramas. Algodão 
hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, 
provido de papel apropriado em toda sua extensão, com 
aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, 
ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, 
peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico 
individual seguro e de fácil manuseio com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

610 

011 Rolo Algodão ortopedico 15 cm x 1 mt 100% algodão esteril 290 

012 Unidade 

Almotolia de Plástico Transparente – Capac. 250ml 
Almotolia translúcida, confeccionado em polietileno e 
graduado em alto relevo. Capacidade: 250ml / Cor Natural / 
Bico Reto. 

1.008 

013 Unidade 
Almotolia de Plástico Escura – Capac. 250ml: Almotolia 
ambar, confeccionado em polietileno e graduado em alto 
relevo, Capacidade: 250ml / Cor: Ambar / Bico Reto. 

780 

014 Unidade 

Atadura De Crepom 10 Cm X 1,80m Em Repouso 13 Fios / 
Cm2. Atadura confeccionada em tecido de crepon 100% 
algodão, fios de alta torção, que confere resistência, 
possuindo elasticidade no sentido longitudinal, acabamento na 
lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, com um fio azul em 
borda longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem 
perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em 
água morna e sabão. Podendo ser utilizadas na terapia 
compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e 
enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de 
contusões em atividades esportivas. Embalagem segura e de 
fácil manuseio com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até a utilização, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, marca, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número do registro na 
ANVISA.  

24.936 

015 Unidade 
Atadura De Crepom 12 Cm X 1,80 M Em Repouso 13 Fios / 
Cm2. Atadura confeccionada em tecido de crepon 100% 
algodão, com 13 fios, fios de alta torção, que confere 

50.400 
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resistência, possuindo elasticidade no sentido longitudinal, 
acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, 
com um fio azul em borda longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde 
que lavadas em água morna e sabão. Podendo ser utilizadas 
na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na 
prevenção de contusões em atividades esportivas. 
Embalagem segura e de fácil manuseio com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até a utilização, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro na 
ANVISA. 

016 Unidade 

Atadura De Crepom 15 Cm X 1,80 M Em Repouso 13 Fios / 
Cm2. Atadura confeccionada em tecido de crepom 100% 
algodão, com 13 fios, fios de alta torção, que confere 
resistência, possuindo elasticidade no sentido longitudinal, 
acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, 
com um fio azul em borda longitudinal. Podem ser utilizadas 
várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde 
que lavadas em água morna e sabão. Podendo ser utilizadas 
na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como 
imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na 
prevenção de contusões em atividades esportivas. 
Embalagem segura e de fácil manuseio com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até a utilização, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro na 
ANVISA. 

44.796 

017 Unidade 
Coletor de Fezez-  Comum frasco 80 ml, com tampa de 
rosca. 

60.100 

018 Unidade 

Coletor De Material Perfurocortante Cap. 13 Litros: Caixa 
coletora para lixo contaminado de material pérfurocortante 
com capacidade para 13 litros, útil 10 litros, confeccionado em 
papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e 
revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, 
tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento 
pratico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e 
montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com 
a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. 
Embalagem constando externamente os dados de 
identificação e procedência, marca/fabricante. 

1.650 

019 Pacote 
Compressa Gaze Drofilaesteriltam.7,5 X 7,5cm- 08 Dobras, 
11 Fios/Cm2 Embalagem Com 10 Unidades. Compressa de 

310.000 
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gaze hidrófila, estéril, confeccionada com fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, aspecto uniforme, sem grumos, sem 
substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor 
branca, boa capacidade de absorção, macia, isenta de 
impurezas, falhas, fios soltos. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a 
utilização, permita a abertura e a transferência do produto com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro na ANVISA, 

020 Caixa Curativo Aposito Antisseptico Caixa Com 35 Unidades 310 

021 Caixa 

Curativo  Antisseptico Redondo – diâmetro de 25 mm ( 
bandagem stopper)  Caixa Com 500 Unidades – Curativo 
redorndo com diametro aproximado de 25 mm. Confeccionado 
a base de não tecido, a base de viscose, resina acrílica, 
adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de 
viscose. Possuir pré-corte no linear para facilitar a retirada do 
curativo pelo profissional. Utilizado após injeções infra muscular 
e punções venosas. 

470 

022 Unidade 

Escova Descartavel Cervical Esteril (para coleta de material 
cervico uterino). Escova ginecológica descartável, 
embalagem individual, estéril, embalagem constando os 
dados de identificação, procedência, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

13.500 

023 Rolo 

Esparadrapo Hipo-Alergico 10cmx4,5m – Com Capa. 
Esparadrapo Hipo-Alergico, confeccionado em tecido 
apropriado, cor branca, medindo 10cm x 4,5m, isento de 
substâncias alérgicas de germes patogênicos, 
impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, 
flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem 
que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa 
uniformemente distribuída, adequada fixação de camada 
adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou 
manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim 
de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel 
plástico com capa de proteção. 

1.440 

024 Rolo 

Esparadrapo Impermeável I0cmx4,5m Com Capa. 
Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido 
apropriado, cor branca, medindo 10cm x 4,5m, isento de 
substâncias alérgicas de germes patogênicos, 
impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, 
flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem 
que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa 
uniformemente distribuída, adequada fixação de camada 
adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou 
manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim 

4.200 
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de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel 
plástico com capa de proteção. 

025 Pacote 

Espatula De Ayres - Pacote Com 100 Unidades. Espátula de 
ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas, 
descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, 
medindo 18cm de comprimento, embalagem em pacotes 
contendo 100 unidades, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro na ANVISA. 

180 

026 Rolo Fita Adesiva Para Autoclave – 19mm X 30m 420 

027 Rolo 

Fita Microporosa Hipoalergenica 2,5 Cm X 10m C/ Capa. 
Prática e eficiente, a fita adesiva cirúrgica microporosa 
hipoalergênica é indicada para ferimentos superficiais e para a 
fixação de curativos, além da proteção de cortes, escoriações, 
bolhas e pequenas lesões. Por ser feita com material 
microporoso, pode ser usada diretamente sobre a pele, pois a 
deixa "respirar", não retardando o processo de cura e evitando 
a maceração. Hipoalergênica, Microporosa, não arranca os 
pelos, não se desprende com água, esterilizável, não deixa 
resíduos, fina e confortável e fácil rasgo. Embalagem 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, marca e registro 
no MS. 

4.440 

028 Frasco 

Fixador celular- fr C/ 100 ml, composto de álcool  etílico 
extra- fino ( 95%), CARBOWAX( 2,5%)   e propolente, 
indicado para fixação de esfregaços celulares em lâminas, 
deve ser aplicado sobre o esfregaço, logo após a coleta, 
produto inofensivo a camada de ozonio ( não contém CFC), 
conteúdo de 100 ml, embalagem constando externamente os 
dados de identificação, procedência, composição, data de 
fabricação e validade, marca e registo no MS 

208 

029 Rolo 

Gaze Hidrofila 9 Fios/Cm²- 8 Dobras 91m X 91cm-Tipo 
Queijo. Gaze hidrófila produzida em tecido 100% algodão, 
livres de alvejantes ópticos, boa capacidade de absorção, 
macia, isenta de impurezas, falhas, fios soltos. Embalagem 
segura e de fácil manuseio com selagem eficiente que garanta 
a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

650 

030 Litro Glicerina bidestilada 100 

031 Caixa 

Haste Flexivel C/ Ponta De Algodão Caixa Com 75 
Unidades. Hastes de prolipropileno, algodão hidrófilo, 
carboximetilcelulose e bactericida. Suas pontas de algodão 
não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que 

320 
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permitem uma fixação segura e higiênica. Embalagem 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data de 
fabricação e prazo de validade e número do registro na 
ANVISA. 

032 Caixa 
Indicador biológico attest – caixa com 100 und. p/ 
incubador, compatível à 3 M, aparelho referencia nº1262.  

17 

033 Caixa Lanceta esterelizada – cx c/ 200  05 

034 Caixa 

Luvas P/ Procedimento Latex – Tam Extra Pequeno, 
Caixa C/ 100 Un. Luva lisa de látex, não estéril, lubrificada 
com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. 
Embalagem segura e de fácil manuseio com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

1.660 

035 Caixa 

Luvas Para Procedimento Latex-Tam. Grande - Com 100 
Un. Luva lisa de látex, não estéril, lubrificada com pó 
bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Embalagem 
segura e de fácil manuseio com selagem eficiente que garanta 
a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

1.000 

036 Caixa 

Luvas P/ Procedimento Latex-Tam. Média - Caixa Com 
100 Un. Luva lisa de látex, não estéril, lubrificada com pó 
bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Embalagem 
segura e de fácil manuseio com selagem eficiente que garanta 
a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

4.800 

037 Caixa 

Luvas P/ Procedimento Latex-Tam. Pequena - Caixa Com 
100 Un. Luva lisa de látex, não estéril, lubrificada com pó 
bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Embalagem 
segura e de fácil manuseio com selagem eficiente que garanta 
a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

3.500 

038 Pacote 
Luvas Descartável Esterilizada Individual P/ Ginecologia, 
Plastica, Embalagem Com 100 Un. Luvas plásticas, 

1.200 
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estéreis, descartáveis, transparentes, embaladas 
individualmente. Embalagem segura e de fácil manuseio com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, marca, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número do registro na ANVISA. 

039 Unidade 

Papel Crepado P/Emb. Mat. A Esterilizar Tam. 30 X 30 Cm 
Folha – Gramadura 60g/ M2. É indicado para 
empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados 
em Autoclave a Vapor, Oxido de Etileno ou por Radiação 
Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da 
porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. De fácil utilização 
conforme técnica universal de empacotamento. Deslize suave 
e ajuste de contorno. Maleável, resistente a ruptura, rasgo e 
estouro. Biodegradável e incinerável. Confeccionado em 
100% celulose. Atóxico e não irritante. Proporciona segurança 
e prazo superior de esterilização, se comparado, ao tecido de 
algodão ou ao papel Kraft. Menor desempenho  ergonômico 
funcional. Ocupa menor espaço para armazenamento no 
CDE.  Embalagem  que assegura  a integridade do material a 
ser esterilizado, garantindo sua  proteção quanto a ação de 
agentes externos. Cores: Branco ou verde. 

47.500 

040 Unidade 

Papel Crepado P/ Embalagem. Mat. A Esterilizar Tam. 60 
X 60 Cm Folha – Gramadura 60g/ M2. É indicado para 
empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados 
em Autoclave a Vapor, Oxido de Etileno ou por Radiação 
Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da 
porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. De fácil utilização 
conforme técnica universal de empacotamento. Deslize suave 
e ajuste de contorno. Maleável, resistente a ruptura, rasgo e 
estouro. Biodegradável e incinerável. Confeccionado em 
100% celulose. Atóxico e não irritante.Proporciona segurança 
e prazo superior de esterilização, se comparado, ao tecido de 
algodão ou ao papel Kraft. Menor desempenho  ergonômico 
funcional. Ocupa menor espaço para armazenamento no 
CDE. Embalagem  que assegura  a integridade do material a 
ser esterilizado, garantindo sua  proteção quanto a ação de 
agentes externos. Cores: Branco ou verde. 

33.000 

041 Frasco 

Pvpi Degermante C/ 10% De Iodo Ativo - Frascos de 1 
Litro: Cada 100 mL contém:  
Pirrolidona Iodo (PVPI 10% de Iodo Ativo)....10,0 g 
Lauril éter sulfato de sódio..........................................25,0 g 
Agentes tensoativos, emolientes e umectantes..........1,1g 
Veículo aquoso q.s.p..................................................100,0 mL 
PVPI Degermante é um produto a base de Polivinil Pirrolidona 

220 
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Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo 
que libera o Iodo progressivamente. É ativo contra todas as 
formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. O 
emprego de PVPI Degermante para tratamento de infecções 
cutâneas não apresenta inconveniente de irritações da pele e 
por ser hidrossolúvel não mancha acentuadamente a pele, 
sendo facilmente removível em água. Frasco com 1 litro, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

042 Litro 

Pvpi Topico (Polivinil Pirrol. Iodo C/ 10% Iodo Ativo) Cada 
100 mL contém:  
Polivinil Pirrolidona Iodo (PVPI 10% de Iodo Ativo).....10g 
Veículo aquoso q.s.p....................................................100 mL 
PVPI Tópico é um produto a base de Polivinil Pirrolidona Iodo 
em solução aquosa, proporcionando ação rápida e efeito 
prolongado mesmo em presença de matéria orgânica. É ativo 
contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos 
e vírus sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente 
removível em água. Frasco com 1 litro, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

260 

043 Unidade 

Seringa descartavel sem agulha- 5ml. Seringa descartável, 
estéril, cilindro transparente, graduação em mililitros com 
precisão, números com caracteres grandes e traços firmes, 
êmbolo com borracha de ajuste e vedação. Embalagem 
individual tipo blister com abertura asséptica, segura e de fácil 
manuseio constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

35.000 

044 Unidade 

Seringa Descartavel Sem Agulha- 10ml. Seringa 
descartável, estéril, cilindro transparente, graduação em 
mililitros com precisão, números com caracteres grandes e 
traços firmes, êmbolo com borracha de ajuste e vedação. 
Embalagem individual tipo blister com abertura asséptica, 
segura e de fácil manuseio constando externamente os dados 
de identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

34.000 

045 Unidade 

Seringa Descartável Sem Agulha- 20ml. Seringa 
descartável, estéril, cilindro transparente, graduação em 
mililitros com precisão, números com caracteres grandes e 
traços firmes, êmbolo com borracha de ajuste e vedação. 
Embalagem individual tipo blister com abertura asséptica, 
segura e de fácil manuseio constando externamente os dados 
de identificação, procedência, marca, número do lote, data de 

33.000 
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fabricação e validade, registro na ANVISA. 

046 Frasco 

 Soluçao Schiller P/ Coloscopia (Frasco com 1000ml). 
Solução iodo-iodetada, com 5,0g de iodo, 10g de iodeto de 
potássio e 250,0 ml de água destilada. Acondicionada em 
vidro, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
marca, fabricante e registro na ANVISA. 

144 

047 Metro 

Tubo Latex nº 200 – Garrote. Fabricado com látex 100% 
puro, cor âmbar, para uso em laboratórios e hospitais. Parede 
interna lisa e espessura uniforme, semitransparente e com 
alta flexibilidade e extrema resistência a tração. Suporta várias 
esterilizações a vapor (Autoclave). Resistente a produtos 
químicos (característica da borracha natural) o que possibilita 
um amplo uso em laboratórios e hospitais. Isento de Aromas 
ou Perfumes. Modelo 200: Diâmetro interno 2,5mm e diâmetro 
externo de 5mm.. 

60 

048 Litro 

Vaselina Líquida  - Frasco 01 Litro. É uma mistura 
purificada de hidrocarbonetos semi-sólidos, obtidos a partir do 
petróleo. Tem propriedade emoliente, suaviza e lubrifica a 
pele, exercendo assim ação protetora. É usada como veículo 
para inúmeros princípios ativos e como componente de 
pomada. 

120 

049 Unidade 

Bolsa de Colostomia – Drenavel/ Leostomia com Resina 
Sintetica Bio-Dressing Recotavel De 13 A 64mm Ref.3245-
00w Tela de Protetora de Pele e Adesivo Micropole. Bolsa 
drenável para estoma intestinal com barreira de resina 
sintética opaca, pré-cortada, adesivo micropore, 3ª geração, 
60mm. Ou, bolsa drenável para estoma intestinal com barreira 
sintética opaca, recortável, adesivo micropore, 3ª geração. 
Embalagem constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade e registro na ANVISA. 

3.000 

050 Unidade 

Coletor de urina sist. Fech.  Com válvula drenagem adulto 
Frente transparente com escala de volume impressa de forma 
legível; parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização 
do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo 
cabide) e alça cordão com 40cm; tubo de PVC com 110cm, 
transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça 
corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de 
látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para as 
sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e 
descartável. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com 
abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno. Registro 
na ANVISA. 

790 

051 Pacote Compressa Cirurgica 45 X 50 Cm C/4 Camadas – 50 Un – 170 
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(Campo Oeratorio). A Compressa Cirúrgica (Campo 
Operatório) é confeccionada com fios 100% algodão em 
tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A compressa 
resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que 
a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. De 
fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no 
local da cirurgia, pois, em sua extremidade, possui um 
cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por 
precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Não solta 
fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite 
maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é 
utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. 
Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro na ANVISA. 

052 Unidade 

Equipo p/ soro com injetor lateral macro gotas. Equipo 
para soro simples, estéril, descartável, com câmara gotejadora 
em macro-gotas, tubo flexível transparente, tubo extensor 
transparente, com tampa, injetor lateral com borracha 
siliconizada, atóxico, pinça rolete de alta precisão, embalado 
individualmente em embalagem tipo blister com abertura 
asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. Macro gotas para infusão endovenosa (intrafix) 

14.100 

053 Unidade 

Equipo p/ soro simples infusão endovenosa. Equipo para 
soro simples estéril, descartável, com câmara gotejadora em 
macro-gotas tubo flexível transparente, tubo extensor 
transparente, com tampa, pinça rolete de alta precisão, 
embalado individualmente em embalagem tipo blister com 
abertura asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. Macro gotas (intrafix) 

6.500 

054 Caixa 

Fio De Sutura Nylon Monofilam. Preto Nº 2.0 – C/ Ag. 
2,0cm. Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de 
poliamida, mono-filamento, diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 
circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 
45cm. Embalagem constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
marca e registro no MS. Preto cx c/ 24 envelopes 

18 

055 Caixa 

Fio De Sutura Nylon Monofilam. Preta Nº 6.0 – C/ Ag. 
2,0cm. Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de 
poliamida, mono-filamento, diâmetro 6-0 cm, com agulha 3/8 
circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 
45cm. Embalagem constando externamente os dados de 

36 
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identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
marca e registro no MS. Preto cx c/ 24 envelopes 

056 Frasco Frasco para nutrição enteral com 300 ml 6.400 

057 Frasco Gel para ECG ( tubo c/ 100 gr.) 3.300 

058 Frasco Gel para ultra sonografia, frasco com 2 litros 190 

059 Unidade 

Jelco Punção Venosa nº 14G Cateter intravenoso periférico, 
calibre "14G", estéril, tipo sobre agulha, com cânula de 
poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-lock 
translúcido codificado em cores para facilitar a identificação do 
calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida, possuindo 
tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida 
com tipo "v", com bisel trifacetado, esterilizado por oxido de 
etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister 
com abertura asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

1.600 

060 Unidade 

Jelco Punção Venosa nº 16G Cateter intravenoso periférico, 
calibre "16G", estéril, tipo sobre agulha, com cânula de 
poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-lock 
translúcido codificado em cores para facilitar a identificação do 
calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida, possuindo 
tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida 
com tipo "v", com bisel trifacetado, esterilizado por oxido de 
etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister 
com abertura asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

1.550 

061 Unidade 

Jelco Punção Venosa nº 18G -Cateter intravenoso 
periférico, calibre "18G", estéril, tipo sobre agulha, com 
cânula de poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-
lock translúcido codificado em cores para facilitar a 
identificação do calibre, câmara de refluxo sanguíneo 
translúcida, possuindo tampa com membrana porosa 
filtrante, agulha eletropolida com tipo "v", com bisel 
trifacetado, esterilizado por oxido de etileno, embalado 
individualmente em embalagem tipo blister com abertura 
asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

4.600 

062 Unidade 

Jelco Punção Venosa nº 20G Cateter intravenoso periférico, 
calibre "20G", estéril, tipo sobre agulha, com cânula de 
poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-lock 
translúcido codificado em cores para facilitar a identificação 

8.900 
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do calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida, 
possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha 
eletropolida com tipo "v", com bisel trifacetado, esterilizado 
por oxido de etileno, embalado individualmente em 
embalagem tipo blister com abertura asséptica, segura e de 
fácil manuseio constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

063 Unidade 

Jelco Punção Venosa nº 22G Cateter intravenoso periférico, 
calibre "22G", estéril, tipo sobre agulha, com cânula de 
poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-lock 
translúcido codificado em cores para facilitar a identificação 
do calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida, 
possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha 
eletropolida com tipo "v", com bisel trifacetado, esterilizado 
por oxido de etileno, embalado individualmente em 
embalagem tipo blister com abertura asséptica, segura e de 
fácil manuseio constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

6.000 

064 Uidade 

Jelco Punção Venosa nº 24G Cateter intravenoso periférico, 
calibre "24G", estéril, tipo sobre agulha, com cânula de 
poliuretano, radiopaco, flexível, conector tipo luer-lock 
translúcido codificado em cores para facilitar a identificação 
do calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida, 
possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha 
eletropolida com tipo "v", com bisel trifacetado, esterilizado 
por oxido de etileno, embalado individualmente em 
embalagem tipo blister com abertura asséptica, segura e de 
fácil manuseio constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

1.300 

065 Caixa 

Lâmina para Bisturi – nº 10 – CX c/ 100 - Lâmina estéril 
para bisturi número 10, confeccionada em aço carbono 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma 
de sache com inibidor de corrosão, que não permite a 
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite 
a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo 
realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença da tonalidade de cor. 
Constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

02 

066 Caixa 
Lâmina para Bisturi – nº 11 – CX c/ 100 - Lâmina estéril 
para bisturi número 11, confeccionada em aço carbono 

63 
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esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma 
de sache com inibidor de corrosão, que não permite a 
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite 
a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo 
realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença da tonalidade de cor. 
Constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

067 Caixa 

Lâmina para Bisturi – nº 15 – CX c/ 100 - Lâmina estéril 
para bisturi número 15, confeccionada em aço carbono 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma 
de sache com inibidor de corrosão, que não permite a 
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite 
a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo 
realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença da tonalidade de cor. 
Constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

29 

068 Caixa 

Lâmina para Bisturi – nº 22 – CX c/ 100 - Lâmina estéril 
para bisturi número 22, confeccionada em aço carbono 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma 
de sache com inibidor de corrosão, que não permite a 
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite 
a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo 
realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença da tonalidade de cor. 
Constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

06 

069 Par 

Luvas Cirúrgicas Esterelizadas – nº 7,0 Luva cirúrgica, 
confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama 
Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e 
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho 
reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo 
organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 
par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado 
superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica 
do material, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, número de lote e registro no MS. 

3.000 

070 Par Luvas Cirúrgicas Esterelizadas – nº 7,5 Luva cirúrgica, 5.100 
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confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama 
Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e 
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho 
reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo 
organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 
par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado 
superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica 
do material, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, número de lote e registro no MS. 

071 Par 

Luvas Cirúrgicas Esterelizadas – nº 8,0 Luva cirúrgica, 
confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama 
Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e 
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho 
reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo 
organismo, tamanho 8,0, embalada em envelope contendo 1 
par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado 
superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica 
do material, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, número de lote e registro no MS. 

1.400 

072 Par 

Luvas Cirúrgicas Esterelizadas – nº 8,5 Luva cirúrgica, 
confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama 
Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e 
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho 
reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo 
organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 
par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado 
superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica 
do material, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, número de lote e registro no MS. 

670 

073 Rolo 
Papel p/ eletrocardiografo – tam. 48mmx 20m Papel para 
eletrocardiógrafo medindo 48x20. Embalado individualmente, 
constando externamente os dados de identificação. 

10 

074 Rolo 

Papel p/ eletrocard. Termosensível – tam. 58mmx 30m - 
Papel para eletrocardiógrafo medindo 58x30, termo-sensível. 
Registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, 
podendo ser feito também por cabeçote de estilete. 
Embalado individualmente, constando externamente os 
dados de identificação. 

420 

075 Unidade 

Scalp p/ equipo macro-gotas nº 19G - Scalp estéril, 
descartável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, com protetor da agulha, asas de 
empunhadura/fixação em PVC flexível que facilita a punção e 
a estabilização do dispositivo durante o tempo de 

2.600 
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permanência na veia, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico que permite a visualização do refluxo sangüíneo 
e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM 
codificado por cores, com tampa rosqueável, que 
proporciona segura conexão com o equipo e permite a 
identificação do calibre de acordo com a cor do conector. 
Conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, 
multivia. Embalado individualmente em embalagem que 
permita abertura asséptica, segura e de fácil manuseio 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

076 Unidade 

Scalp   nº 21 p/ equipo macro-gotas  - Scalp estéril, 
descartável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, com protetor da agulha, asas de 
empunhadura/fixação em PVC flexível que facilita a punção e 
a estabilização do dispositivo durante o tempo de 
permanência na veia, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico que permite a visualização do refluxo sangüíneo 
e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM 
codificado por cores, com tampa rosqueável, que 
proporciona segura conexão com o equipo e permite a 
identificação do calibre de acordo com a cor do conector. 
Conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, 
multivia. Embalado individualmente em embalagem que 
permita abertura asséptica, segura e de fácil manuseio 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA 

6.400 

077 Unidade 

Scalp p/ equipo macro-gotas nº 23G - Scalp estéril, 
descartável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, com protetor da agulha, asas de 
empunhadura/fixação em PVC flexível que facilita a punção e 
a estabilização do dispositivo durante o tempo de 
permanência na veia, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico que permite a visualização do refluxo sangüíneo 
e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM 
codificado por cores, com tampa rosqueável, que 
proporciona segura conexão com o equipo e permite a 
identificação do calibre de acordo com a cor do conector. 
Conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, 
multivia. Embalado individualmente em embalagem que 
permita abertura asséptica, segura e de fácil manuseio 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA 

10.600 
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078 Unidade 

Scalp p/ equipo macro-gotas nº 25 G - Scalp estéril, 
descartável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, com protetor da agulha, asas de 
empunhadura/fixação em PVC flexível que facilita a punção e 
a estabilização do dispositivo durante o tempo de 
permanência na veia, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico que permite a visualização do refluxo sangüíneo 
e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM 
codificado por cores, com tampa rosqueável, que 
proporciona segura conexão com o equipo e permite a 
identificação do calibre de acordo com a cor do conector. 
Conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, 
multivia. Embalado individualmente em embalagem que 
permita abertura asséptica, segura e de fácil manuseio 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA 

4.700 

079 Unidade 

Sonda nasoenterica nº 12 Sonda de alimentação enteral 
com guia, fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco 
para raio X, comprimento 1,09m ou 109cm. Comector superior 
com tampa, ponta atraumática, fio guia inoxidável. Esterilizada 
a Óxido de Etileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

150 

080 Unidade 

Sonda de aspiração traqueal c/ válv. Controle nº 6 Sonda 
para aspiração traqueal 06, descartável, confeccionada em 
polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de 
superfície lisa, com 40cm de comprimento possuindo 01 
orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem 
acabadas, provido em outra extremidade de válvula para 
pressão negativa em PVC rígido e conexão para adaptar-se 
ao tubo de aspiração, embalada em saco plástico constando 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

1.600 

081 Unidade 

Sonda de aspiração traqueal c/ válv. Controle nº 10 Sonda 
para aspiração traqueal 10, descartável, confeccionada em 
polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de 
superfície lisa, com 40cm de comprimento possuindo 01 
orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem 
acabadas, provido em outra extremidade de válvula para 
pressão negativa em PVC rígido e conexão para adaptar-se 
ao tubo de aspiração, embalada em saco plástico constando 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

900 

082 Unidade 
Sonda de aspiração traqueal c/ válv. Controle nº 12 - 
Sonda para aspiração traqueal 12, descartável, confeccionada 

800 
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em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e 
apirogênico, de superfície lisa, com 40cm de comprimento 
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas 
bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para 
pressão negativa em PVC rígido e conexão para adaptar-se 
ao tubo de aspiração, embalada em saco plástico constando 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

083 Uidade 

Sonda  aspiração traqueal nº 14- c/ válvula control - 
Sonda para aspiração traqueal 14, descartável, 
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, 
atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40cm de 
comprimento possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios 
distais de bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido 
e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração, embalada 
em saco plástico constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

800 

084 Unidade 

Sonda  aspiração traqueal nº 16 - c/ válvula controle - 
Sonda para aspiração traqueal 16, descartável, 
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, 
atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40cm de 
comprimento possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios 
distais de bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão negativa em PVC rígido 
e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração, embalada 
em saco plástico constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

450 

085 Unidade 

Sonda Gástrica nº 08 - Sonda gástrica tipo Levine, Nº 08, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 
esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

150 

086 Unidade 

Sonda Gástrica nº 10 - Sonda gástrica tipo Levine, Nº 10, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 
esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

80 

087 Unidade 
Sonda Gástrica nº 12 - Sonda gástrica tipo Levine, Nº 12, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 

180 
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esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

088 Unidade 

Sonda Gástrica nº 14 - Sonda gástrica tipo Levine, Nº 14, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 
esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

180 

089 Unidade 

Sonda Gástrica nº 16 - Sonda gástrica tipo Levine, No 16, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 
esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

190 

090 Unidade 

Sonda Gástrica nº 18 - Sonda gástrica tipo Levine, No 18, 
com 1,20m de comprimento, flexível, transparente, atóxica, 
esterilizada a raio gamma cobalto 60, descartável, com 04 
orifícios laterais, embalado individualmente em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS, marca e fabricante. 

70 

091 Unidade 

Sonda Uretral nº 8 - Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

1.300 

092 Unidade 

Sonda Uretral nº 10 - Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

5.300 
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093 Unidade 

Sonda Uretral nº 12 - Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

17.800 

094 Unidade 

Sonda Uretral nº 14 - Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

400 

095 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 10 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

115 

096 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 12 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc);  Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 

140 
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fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

097 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 14 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

310 

098 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 16 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

250 

099 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 18 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

360 

100 Unidade 
Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 20 – 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 

200 
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procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

101 Unidade 

Sonda  Vesical Demora Foley c/ balão Nº 022– 02 VIAS 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil 
abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno. Constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, calibre, marca, 
fabricante e registro na ANVISA. 

10 

102 Unidade Three Way 1.600 

103 Unidade Tubo de Guedel nº 04 10 

104 Metro 

Tubo De Silicone Para Oxigênio Nº 203. Tubo de silicone 
203 c/15m, altamente translúcido, biocompatível, re-
esterilizável por diversas vezes em autoclave ou ETO, não 
provoca irritação nem reação alérgica, antiaderente e 
hidrofobio, estável a temperatura de -60ºC à 250ºC, utilizável 
em drenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e 
líquidos, baixo custo beneficio. Diâmetro int./ext. 6x10mm, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro na ANVISA. 

195 

105 Unidade 

Tubo endotraqueal s/ balão – tam. 2,0 mm - Material: PVC, 
Tamanho/Capacidade: tam. 2,0mm, Características 
Adicionais: ter boa performance com apropriada dureza sem 
perder a flexibilidade. Ter aspecto liso e excelente 
biocompartibilidade, Processo De Esterilização: óxido de 
etileno, Forma De Apresentação: embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, Prazo de validade: 75% do prazo 
total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). 

08 
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Registro na ANVISA 

106 Unidade 

Tubo endotraqueal s/ balão – tam. 3,0 mm - Material: PVC, 
Tamanho/Capacidade: tam. 3,0mm, Características 
Adicionais: ter boa performance com apropriada dureza sem 
perder a flexibilidade. Ter aspecto liso e excelente 
biocompartibilidade, Processo De Esterilização: óxido de 
etileno, Forma De Apresentação: embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, Prazo de validade: 75% do prazo 
total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro 
na ANVISA. 

09 

107 Unidade 

Tubo endotraqueal s/ balão – tam. 3,5 mm - Material: PVC, 
Tamanho/Capacidade: tam. 3,5mm, Características 
Adicionais: ter boa performance com apropriada dureza sem 
perder a flexibilidade. Ter aspecto liso e excelente 
biocompartibilidade, Processo De Esterilização: óxido de 
etileno, Forma De Apresentação: embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, Prazo de validade: 75% do prazo 
total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro 
na ANVISA. 

06 

108 Unidade 

Tubo endotraqueal s/ balão – tam. 4,5 mm - Material: PVC, 
Tamanho/Capacidade: tam. 4,5mm, Características 
Adicionais: ter boa performance com apropriada dureza sem 
perder a flexibilidade. Ter aspecto liso e excelente 
biocompartibilidade, Processo De Esterilização: óxido de 
etileno, Forma De Apresentação: embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, Prazo de validade: 75% do prazo 
total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro 
na ANVISA. 

06 

109 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 5,0 mm - Aplicação: 
para controle das vias aéreas durante o ato operatório ou 
para pacientes com incapacidade de respirar. Material: PVC. 
Tamanho/Capacidade: tamanho 5,0mm. Características 
adicionais: ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. Ter 
aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo com um 
intermediário acoplado que permite conexão com diferentes 
tipos de acessórios de ventilação. Processo De Esterilização: 
óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem 
individual em papel ventilado acondicionadas em caixas com 
10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de 
validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro na 
ANVISA. 

18 

110 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 5,5 mm - Aplicação: 
para controle das vias aéreas durante o ato operatório ou 
para pacientes com incapacidade de respirar. Material: PVC. 
Tamanho/Capacidade: tamanho 5,5mm. Características 

54 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

              

Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000. 

 

50 

adicionais: ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. Ter 
aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo com um 
intermediário acoplado que permite conexão com diferentes 
tipos de acessórios de ventilação. Processo De Esterilização: 
óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem 
individual em papel ventilado acondicionadas em caixas com 
10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de 
validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro na 
ANVISA. 

111 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 6,0 mm descarta- 
Aplicação: para controle das vias aéreas durante o ato 
operatório ou para pacientes com incapacidade de respirar. 
Material: PVC. Tamanho/Capacidade: tamanho 6,0mm. 
Características adicionais: ter boa performance com 
apropriada dureza, possuir balão com alta capacidade e 
baixa pressão. Ter aspecto liso excelente 
biocompartibilidade, tubo com um intermediário acoplado que 
permite conexão com diferentes tipos de acessórios de 
ventilação. Processo De Esterilização: óxido de etileno. 
Forma de apresentação: embalagem individual em papel 
ventilado acondicionadas em caixas com 10 ou 20 unidades. 
Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto 
(prazo mínimo de 1 ano). Registro na ANVISA. 

54 

112 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 6,5 mm descartavel - 
Aplicação: para controle das vias aéreas durante o ato 
operatório ou para pacientes com incapacidade de respirar. 
Material: PVC. Tamanho/Capacidade: tamanho 6,5mm. 
Características adicionais: ter boa performance com 
apropriada dureza, possuir balão com alta capacidade e baixa 
pressão. Ter aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo 
com um intermediário acoplado que permite conexão com 
diferentes tipos de acessórios de ventilação. Processo De 
Esterilização: óxido de etileno. Forma de apresentação: 
embalagem individual em papel ventilado acondicionadas em 
caixas com 10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do 
prazo total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). 
Registro na ANVISA. 

54 

113 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 7,0 mm descarta - 
Aplicação: para controle das vias aéreas durante o ato 
operatório ou para pacientes com incapacidade de respirar. 
Material: PVC. Tamanho/Capacidade: tamanho 7,0mm. 
Características adicionais: ter boa performance com 
apropriada dureza, possuir balão com alta capacidade e baixa 
pressão. Ter aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo 
com um intermediário acoplado que permite conexão com 

18 
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diferentes tipos de acessórios de ventilação. Processo De 
Esterilização: óxido de etileno. Forma de apresentação: 
embalagem individual em papel ventilado acondicionadas em 
caixas com 10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do 
prazo total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). 
Registro na ANVISA. 

114 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 7,5 mm- Material: PVC, 
Tamanho/Capacidade: tam. 2,0mm, Características 
Adicionais: ter boa performance com apropriada dureza sem 
perder a flexibilidade. Ter aspecto liso e excelente 
biocompartibilidade, Processo De Esterilização: óxido de 
etileno, Forma De Apresentação: embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, Prazo de validade: 75% do prazo 
total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro 
na ANVISA. 

27 

115 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 8,0 mm - Aplicação: 
para controle das vias aéreas durante o ato operatório ou 
para pacientes com incapacidade de respirar. Material: PVC. 
Tamanho/Capacidade: tamanho 8,0mm. Características 
adicionais: ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. Ter 
aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo com um 
intermediário acoplado que permite conexão com diferentes 
tipos de acessórios de ventilação. Processo De Esterilização: 
óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem 
individual em papel ventilado acondicionadas em caixas com 
10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de 
validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro na 
ANVISA. 

38 

116 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 8,5 mm - Aplicação: 
para controle das vias aéreas durante o ato operatório ou para 
pacientes com incapacidade de respirar. Material: PVC. 
Tamanho/Capacidade: tamanho 8,5mm. Características 
adicionais: ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. Ter 
aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo com um 
intermediário acoplado que permite conexão com diferentes 
tipos de acessórios de ventilação. Processo De Esterilização: 
óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem 
individual em papel ventilado acondicionadas em caixas com 
10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de 
validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro na 
ANVISA. 

36 

117 Unidade 
Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 9,0 mm descarta- 
Aplicação: para controle das vias aéreas durante o ato 
operatório ou para pacientes com incapacidade de respirar. 

18 
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Material: PVC. Tamanho/Capacidade: tamanho 9,0mm. 
Características adicionais: ter boa performance com 
apropriada dureza, possuir balão com alta capacidade e baixa 
pressão. Ter aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo 
com um intermediário acoplado que permite conexão com 
diferentes tipos de acessórios de ventilação. Processo De 
Esterilização: óxido de etileno. Forma de apresentação: 
embalagem individual em papel ventilado acondicionadas em 
caixas com 10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do 
prazo total de validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). 
Registro na ANVISA. 

118 Unidade 

Tubo endotraqueal c/ balão – tam. 10,0 mm Aplicação: 
para controle das vias aéreas durante o ato operatório ou para 
pacientes com incapacidade de respirar. Material: PVC. 
Tamanho/Capacidade: tamanho 10,0mm. Características 
adicionais: ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. Ter 
aspecto liso excelente biocompartibilidade, tubo com um 
intermediário acoplado que permite conexão com diferentes 
tipos de acessórios de ventilação. Processo De Esterilização: 
óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem 
individual em papel ventilado acondicionadas em caixas com 
10 ou 20 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de 
validade do produto (prazo mínimo de 1 ano). Registro na 
ANVISA. 

06 

119 Unidade Tubo para traqueotomia 6 mm 06 

120 Unidade 

Agulha chinesa para acupuntura 0,25 x 15 mm - Cabo de 
2 cm espiral inox nas agulhas e mandril de plástico. 
Esterilizadas e embaladas a vácuo de 10 em 10, com um 
mandril para cada 10 agulhas. Cx. c/ 100 pct c/ 10 unidades. 

04 

121 Unidade 

Agulha chinesa para acupuntura 0,25 x 30 mm - Cabo de 
2 cm espiral inox nas agulhas e mandril de plástico. 
Esterilizadas e embaladas a vácuo de 10 em 10, com um 
mandril para cada 10 agulhas. Cx. c/ 100 pct c/ 10 unidades. 

14 

122 Unidade 

Agulha chinesa para acupuntura 0,25 x 40 mm - Cabo de 
2 cm espiral inox nas agulhas e mandril de plástico. 
Esterilizadas e embaladas a vácuo de 10 em 10, com um 
mandril para cada 10 agulhas. Cx. c/ 100 pct c/ 10 unidades. 

01 

123 Unidade Ambu de silicone adulto 12 

124 Unidade Ambu de silicone infantil 06 

125 Unidade 
Aparelho de medir pressão arterial p/ adulto c/ 
braçadeira em algodão – tam. 53,0 x 14,5 cm, com fecho 
metal. 

40 

126 Unidade 
Aparelho de medir pressão arterial infantil c/ braçadeira 
em algodão – tam. 28,5 x 7,5 cm, com fecho velcro 
(pediátrico) 

20 
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127 Unidade 
Braçadeira com manguito – larg. 15 cm, para ap. de 
pressão 

10 

128 Peça Braçadeira de plástico tipo garra para ECG 14 

129 Unidade 
Comadre em aço inox, tipo pá tam. 40 x 30 cm capacidade 
3500 ml. 

08 

130 Unidade Fita métrica com 1,5 m de comprimento 18 

131 Unidade Garra c/ pera p/ eletrocardiografo 06 

132 Kit 

Kit completo para nebulização infantil - Conjunto para 
nebulização continua com conexões fabricadas em ABS, 
traquéia corrugada atóxica de 1,20m e máscara facial. 
Embalagem constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA 

150 

133 Kit 

Kit completo para nebulização adulto- Conjunto para 
nebulização continua com conexões fabricadas em ABS, 
traquéia corrugada atóxica de 1,20m e máscara facial. 
Embalagem constando externamente os dados de 
identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA 

140 

134 Unidade Máscara respiradora nº 95 não descartável 17.800 

135 Peça Pera p/ aparelho de pressão arterial 20 

136 Unidade Pinça cheron 25 cm - aço inox 40 

137 Unidade Pinça crile hemostática curva 14 cm - aço inox 40 

138 Unidade Pinça crile hemostática curva 16 cm - aço inox 20 

139 Unidade Pinça standard dissecção 16 cm - com dente, aço inox 60 

140 Unidade Pinça standard dissecção 16 cm - com serrilha, aço inox 100 

141 Unidade Porta agulha mayo-hegar 16 cm, aço inox 60 

142 Unidade 

Termometro clínico - confeccionado em vidro e prático. 
adequado,durável e de facil leitura, setas orientadoras 
colunas de mercurio ampla e centralizada, escala maior e 
mais visível, fundo amarelo refletor, facilidade para baixar a 
coluna de mercurio e maoir precisão nas tomadas de 
temperatura, graduacao a laser garantindo precisão absoluta, 
para adultos e crianças, escala graduada em celsius de 35 a 
42º c, div.01 enchimento hg. acompanha certificado de 
calibração, marca,fabricante e procedencia 

648 

143 Unidade Termômetro para geladeira – max-min – ref. MM 5201 60 

144 Unidade 
Termômetro para temperatura ambiente c/ cabo extensor ref. 
5837 analógico  

30 

145 Peça 
Umidificador para manômetro cilindro hospitalar: 
Umidificador para válvula reguladora para cilindro de oxigênio 
hospitalar Ref.0110 (Completo). 

36 

146 Unidade 
Válvula para cilindro de oxigênio hospitalar: Válvula 
reguladora para cilindro de oxigênio hospitalar 0-300 kgf/cm² 
c/ fluxómetro. 

60 
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147 Litro 
Agua Oxigenada 10 Volumes (Peroxido De Hidrogenio A 
3%) – Frasco 01 Litro 

200 

148 Caixa 

Agulha Hipodermica Descartavel 13 X 4,5-/26 G ' 1/2” Caixa 
Com 100 Unidades. Agulha, estéril, descartável, corpo de 
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita 
ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, 
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de 
garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por 
tampa de plástico rígido, identificação do calibre segundo 
padrão de cores universal. Embalagem individual segura e de 
fácil manuseio com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, marca, número de lote, método, data e validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número do registro na ANVISA. 

1.180 

149 Rolo Atadura gessada rápida 10 cm x 3 mt  530 

150 Litro Eter etílico comercial 36 

151 Rolo 
Lençol de Papel Br Hosp. Descar 100% Cel. 0,70 X 50m -
Branco Hospitalar Descartável. 

3.050 

152 Galão 

Sabonete líquido antisséptico – galão de 05 litros -  
Indicado para assepsia da pele em hospitais, restaurantes, 
indústria alimentícia, ambulatórios médicos e dentários. 
Contém ingrediente antimicrobial. Forma  balanceada para 
não agredir a pele. Isento de aroma, Pode ser usado para 
higienização de EPIs. Armazenado em frascos plásticos, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, marca número de lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. Com 0,5% de triglosan. 

11 

153 Unidade 
Seringa Descartável com Agulha 1 ml: Seringa descartável 
de 01 ml (1cc) c/ agulha 08 mm x 0,30 mm (30g 5/16") tipo 
ultra-fine similar a BD, p/ insulina.  

370.000 

154 Unidade 

Seringa Descartável sem Agulha – 3ml. Seringa 
descartável, estéril, cilindro transparente, graduação em 
mililitros com precisão, números com caracteres grandes e 
traços firmes, êmbolo com borracha de ajuste e vedação. 
Embalagem individual tipo blister com abertura asséptica, 
segura e de fácil manuseio constando externamente os dados 
de identificação, procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA. 

18.800 

155 Frasco 

Solução Cloreto De Sodio A 0,9% -Soro Fisiologico- 
Frasco De 250 Ml – Sistema Fechado para Endovenosa. 
Forma farmacêutica: solução injetável. Concentração: 0,9%. 
Forma de apresentação: sistema fechado de infusão(frasco ou 

44.300 
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bolsa) 250ml. Unidade de fornecimento: sistema fechado de 
infusão (frasco ou bolsa) 250ml. Características adicionais: 
para administração através de sistema fechado de infusão; 
acondicionado em frasco ou bolsa plástica. O frasco ou bolsa 
deve permitir o escoamento total da solução, conter dois 
sítios, sendo um autovedável para adição de solução ao 
interior da bolsa ou frasco e outro protegido por membrana e 
lacre de esterilidade, permite a conexão de todos os equipos 
para a infusão, mantendo-a em sistema fechado e evitando 
vazamentos. Frasco ou bolsa constando externamente os 
dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, número do lote, marca, fabricante e registro na 
ANVISA. 

156 Frasco 

Soluçao Cloreto De Sodio A 0,9% - Soro Fisiologico-
Frasco De 500 ml - Sistema Fechado para injeção 
Endovenosa. Forma farmacêutica: solução injetável. 
Concentração: 0,9%. Forma de apresentação: sistema 
fechado de infusão(frasco ou bolsa) 500ml. Unidade de 
fornecimento: sistema fechado de infusão (frasco ou bolsa) 
500ml. Características adicionais: para administração através 
de sistema fechado de infusão; acondicionado em frasco ou 
bolsa plástica. O frasco ou bolsa deve permitir o escoamento 
total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável 
para adição de solução ao interior da bolsa ou frasco e outro 
protegido por membrana e lacre de esterilidade, permite a 
conexão de todos os equipos para a infusão, mantendo-a em 
sistema fechado e evitando vazamentos. Frasco ou bolsa 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
marca, fabricante e registro na ANVISA. 

20.520 

157 Litro 

Tintura De Benjoim – Frasco 01 Litro. Possui propriedades 
estimulantes, balsâmicas, expectorantes e anti-sépticas 
utilizadas nas doenças do aparelho respiratório e urinário: 
bronquites crônicas, catarro vesical, uretrite. 

50 

158 Unidade 

Cateter Nasal – Tipo Oculos - Cateter nasal tipo óculos, 
medida única, esterilizado a raio gama, embalado 
individualmente em saco plástico, constando externamente os 
dados de identificação, procedência, marca, data de 
fabricação e validade, modo de usar e Isenção de Registro no 
MS 

2.300 

159 Unidade 

Multiplicador de acesso venoso multivias – 2 vias – c/ 
corta fluxo esteril – atóxico – apirogênico -  Conecta duas 
vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso 
(scalp, cateter intravenoso, agulha). Extremidades proximais 
com conectores luer lock fêmea; extensões em PVC dotadas 
de clamp (abre/fecha); conexão luer distal para dispositivo de 

1.800 
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acesso venoso; esterilizado pelo processo de Óxido de 
Etileno, embalado em P.G.C. 

160 Unidade 

Preservativo – masculino sem  lubrificação - Preservativo 
não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural 
vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermas, 
tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 
160mm, peso 1,70gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 
40,0dm3, destinado a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, constituindo-se também como um método 
anti-conceptivo, embalado individualmente, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

2.160 

161 Frasco 

Soro Glicosado (solução de glicose a 5%) Sistema 
fechado FR c/ 250 ml. - Soro glicosado é uma solução 
isotônica  em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, 
de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro 
glicosado contém 5 gramas de glicose. Acondicionado em 
frascos plásticos transparentes sistema fechado e 
resistentes, com volume de 250ml, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, número do lote, marca, fabricante e registro na 
ANVISA 

1.540 

162 Frasco 

Soro Glicosado (Solução de glicose a 5%) Sistema 
fechado FR c/  500ml. Soro glicosado é uma solução 
isotônica  em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, 
de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro 
glicosado contém 5 gramas de glicose. Acondicionado em 
frascos plásticos transparentes sistema fechado e 
resistentes, com volume de 500ml, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, número do lote, marca, fabricante e registro na 
ANVISA. 

930 

163 Unidade Estetoscópio auricular adulto  40 

164 Unidade 
Mascara descartável de não reinalação adulto (de alta 
concentr.) 

40 

165 Unidade Cateter punção veia central nº 16 GA 04 

166 Unidade Cateter punção veia central nº 19 GA 04 

167 Unidade Cateter punção veia central nº 22 GA – 0,7 mm 04 

168 Unidade 
Coletor para incontinencia urinária – masculino, com 
extensão nº 6 

2.000 

169 Unidade 

Coletor de secreções urina sistema - aberto, Coletor de 
urina sistema aberto, compreendendo de bolsa plástica tipo 
saco, confeccionado em polietileno virgem especial, com 
marcação de volume graduada a cada 100 mL, e local para 
anotação de dados do paciente, alça flexível tipo cordão para 

60 
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sustentação e manipulação do coletor. Embalagem em 
pacotes plásticos com impressão da marca e fabricante, 
dados de identificação, instruções de uso, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as 
normas instituídas pela ANVISA. Capacidade máxima de 
2.000 mL. 

170 Peça Eletrodo descartável para ECG – carro emergência 750 

171 Unidade 

Equipo para camara graduada em micro-gotas Equipo 
para soro simples estéril, descartável, com câmara gotejadora 
em micro-gotas tubo flexível transparente, tubo extensor 
transparente, com tampa, pinça rolete de alta precisão, 
embalado individualmente em embalagem tipo blister com 
abertura asséptica, segura e de fácil manuseio constando 
externamente os dados de identificação, procedência, marca, 
número do lote, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA. 

310 

172 Caixa 

Fio de sutura cat cut simples sem agulha – nº 2.0: Fio 
cirúrgico catgut simples, absorvível de origem animal, mono-
filamento, diâmetro 2-0, c/ 2,5m, sem agulha. Embalagem 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, marca e registro 
no MS. 

02 

173 Caixa 

Fio de sutura cat cut simples sem agulha – nº 3.0: Fio 
cirúrgico catgut simples, absorvível de origem animal, mono-
filamento, diâmetro 2-0, c/ 2,5m, sem agulha. Embalagem 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, marca e registro 
no MS. 

03 

174 Caixa Fio de sutura sertik nº 4.0 – 75 cm – com agulha 3,5 cm 14 

175 Unidade 

Sonda aspiração traqueal nº 08 com valvula controle: 
Sonda para aspiração traqueal 08, descartável, confeccionada 
em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e 
apirogênico, de superfície lisa, com 40cm de comprimento 
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas 
bem acabadas, provido em outra extremidade de válvula para 
pressão negativa em PVC rígido e conexão para adaptar-se 
ao tubo de aspiração, embalada em saco plástico constando 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA. 

1.400 

176 Unidade 

Sonda Uretral Nº 04: Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 

20 
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constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

177 Unidade 

Sonda Uretral Nº 06. Sonda Uretral, utilizada para alívio da 
bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em 
PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. 
Esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
calibre, marca, fabricante e registro na ANVISA. 

18 

178 Frasco Soro manitol solução a 20% - Fr 250ml 130 

179 Frasco 

Soro Ringer c/ Lactato de Sódio – Fr 500ml. Solução 
injetável, concentração 0,9%. Acondicionado em frascos 
plásticos transparentes e resistentes, com volume de 500ml, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, número do lote, 
marca, fabricante e registro na ANVISA. 

210 

180 Frasco 

Soro Ringer simples – Fr 500ml. Solução simples injetável. 
Acondicionado em frascos plásticos transparentes e 
resistentes, com volume de 500ml, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, número do lote, marca, fabricante e registro na 
ANVISA. 

130 

181 Unidade Tubo endotraqueal c/balão, tam 9,5mm descartável. 36 

182 Unidade Cuba redonda tam 8 cm – aço inox 10 

183 Peça Valvula reguladora com rosca para aparelho de pressão 20 

184 Unidade 

Solucão de amidopropilbetaina 0,1% frasco com 350 ml 
Solução para limpeza e descontaminação de feridas 
contaminadas agudas e crônicas, previne e trata biofilme, 
composta por amidopropilbetaina 0,1% e polihexanida 0,1% 
pronta para uso. sistema fechado estéri. Registrado no 
ministério da saúde como produto para saúde ( correlato ). 
frasco de 350 ml 

4.000 

185 Unidade Óculos de proteção, transparente, anti-embasante 1.800 

186 Unidade 

Sonda Vesical Demora Foley C/ Balão Nº 24 – 2 Vias. 
Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , 
procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, 
totalmente estéril. Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente. Apresentação: 2 
vias. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 
05cc e 30cc);  

10 
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Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel 
grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e 
esterilizado em Óxido de Etileno. Constando externamente os 
dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, número do lote, calibre, marca, fabricante e registro 
na ANVISA. 

187 Litro Benzina Retificada – Frasco 01 Litro 53 

188 Litro 
Bissulfito de Sodio Soluçao A 3% P/ Coiposcopia – Frasco 
01 Litro 

73 

189 Litro Formol liquido, solução a 40% 28 

190 Unidade Polifiz 2 – conexão 2 vias 1.300 

191 Rolo Filme para ultrasonografia UPP 110S 100mm x 20m 170 

192 Unidade Tubo de EDTA K3 – vol. 4ml – tam 13/75mm 10.000 

193 Unidade Tubo de citrato – vol. 3.5ml – tam 13/75mm 2.000 

194 Unidade Tubo de soro – vol. 4ml – tam 13/75mm c/ativ. gel 30.000 

195 Unidade Tubo a vácuo fluoreto de sódio  4ml  13/75mm - Un 8.000 

196 Unidade Adaptador para coleta de sangue a vácuo 10 

197 Unidade Tubo cone para urina 1.000 

198 Caixa Lâmina para microscopia tam. 25 X 75 mm, CX. 50 unid. 60 
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ANEXO V   

Instrução para gravar proposta no CD ou Pen Drive  
 
 

1 - A proposta no CD ou Pen Drive é para agilizar o andamento de lançamento 
de preços no Sistema de Pregão, por ser um programa a parte do Windows, 
deverá ser observado o seguinte: 
 
a) Deverá ser alterado somente o item que for cotar com valor unitário e marca nas 
colunas para tal fim; 
 
b) Não poderá ser colocado mais nenhum dado, nem da Empresa participante ou 
nos itens;  
 
c) As casas decimais se completam automaticamente ao ser preenchido o valor 
unitário com a vírgula;    
 
d) O item cotado deverá obedecer a especificação do Edital na Proposta impressa; 
 
e) Na coluna de “valor unitário”, os itens que não forem cotados deverão permanecer 
como estão “0.0000”. 
 


