
 

  

EDITAL CONVOCATÓRIO 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha 

aberto, junto ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade Pregão Presencial nº 

24/2016, com o referido objeto: 

   

 

 

“Fornecimento (parcelado) de materiais de enfermagem para o Município de Cesário 

Lange” 

 

 

 

  

Os interessados em participar, deverão retirar o edital nos horários 09:00 horas às 11:00 horas 

e das 14:00 horas as 16:00 horas; 

  
Somente receberão informações ou esclarecimentos referente ao presente edital os interessados que 

formalizarem o protocolo de retirada do edital por fax (15)- 32468623 ou e-mail: 

secretaria@adm.cesariolange.sp.gov.br; 

 
A presente licitação é do tipo de menor preço unitário, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 

e suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. LC 

nº 147/2014 no que couber. Os envelopes deverão ser entregues até o dia 10 de agosto de 2016 

até as 9:00 horas. 

 

 

 

Cesário Lange,  27  de Julho de 2016 

 

 

Depto de Licitações 
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EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 24/2016 

 

 

01-PREÂMBULO 

 

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

(PRESENCIAL) do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para 

fornecimento (parcelado) de materiais de enfermagem para o Município de Cesário Lange, pelo 

período de 12 meses, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Municipal nº 1.841 de 16 de janeiro de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 

8.883/94 e 9.648/98, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 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 endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 

após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão 

de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, à Praça 

Padre Adolfo Testa, nº 651, na cidade de Cesário Lange, cuja sessão de abertura se realizará no dia 

10/08/2016 a partir das  9:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

02- DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto o fornecimento (parcelado) de materiais de enfermagem 

para o Município de Cesário Lange, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 

que integra este Edital como Anexo I.  

03- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que não 

incorram nos impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que preencherem as 

condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação 

econômico-financeira e ainda que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível com o 

objeto da presente licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou 

ainda seus cônjuges ou companheiros ou parentes até o 3º grau; 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros em 

outras sociedades contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de gerenciamento e 

fiscalização de obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a do objeto deste Edital, 

possa acarretar ofensa aos princípios que regem os atos administrativos; 



 

  

d) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

e) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos 

termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 

f) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, estadual 

ou municipal, e nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei Federal 

n°8.666/93 em seu artigo 87 e seus incisos; 

g) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

h) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o 

presente certame ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de até cinco 

anos, sem prejuízo da aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua 

proposta. Cumulativamente a essas sanções mencionadas, poderá a Administração enquadrar o 

autor da prática prejudicial à lisura do procedimento licitatório, em crime contra a Administração 

Pública (Previstos no Código Penal), e, ainda, nos tipos penais previstos na Lei nº 8.666/93. 

3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as 

penas da lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos 

impeditivos à sua participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

3.5 - As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, 

mediante apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:00 horas, do dia 

especificado no item anterior. 

3.6 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via 

postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

3.7 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 

documentos, nem retificações de preços ou condições. 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, 

representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de 

autorização por escrito, contendo o nome completo, o número do documento de identificação do 

credenciado e deste pregão, com a declaração do(s) representante(s) legal(is) da proponente, 

devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de decisão 

ao representante, para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular 

lances e ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do certame. 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso 

de sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja 

comprovada a legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, 



 

  

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 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", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de 

abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento 

hábil de identificação pessoal, para validar o credenciamento. 

4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser 

substituído por Certidão de Procuração Pública. 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 

desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela 

proponente, nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos 

do certame, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento 

dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos. 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, 

antes da entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO - Anexo II. A ausência da referida declaração ou recusa em 

assiná-la, constitui motivo para a exclusão da licitante do certame.  

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e 

“Documentação”. 

4.7- A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 

Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, Declaração de que não está incursa 

em nenhum dos impedimentos do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, assinada por 

representante legal da licitante ou por procurador credenciado, munido de procuração hábil, nos 

termos da Lei, ou de carta de credenciamento.  

4.7.1- A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e 

“Documentação”.  

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a licitante optou 

por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

4.9- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 4.1 e 4.6 participarão do 

presente certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de 

preços e manifestar, após declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de 

recorrer contra a decisão do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente 



 

  

dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante. A licitante 

que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de 

oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

4.10- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 

participação de outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante legal para 

duas ou mais empresas.  

4.11- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do 

Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

PREGÃO Nº 24/2016 

(razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

PREGÃO Nº 24/2016 

(razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, de acordo com a metodologia ABNT, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, digitado através de meio mecânico ou eletrônico, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se à procuração.  

5.4- 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 pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, e CNPJ;  

b) número do Processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em 

conformidade com as especificações do Termo de Referência- Anexo I deste Edital;  



 

  

d) preço UNITARIO e GLOBAL de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo e 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;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.  

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a:  

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

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 e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir.  

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar 

do Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

7.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

desta licitação; 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

sede da empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data 

estipulada no subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada 

através da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.  

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada 

através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos emitida pelo órgão 

competente; 



 

  

7.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 

através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Mobiliários.  

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

dentro do prazo de validade; 

7.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 

e à Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

7.3.6- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na 

licitação; 

7.3.7- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 

123). 

7.3.8- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) 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 

Pública, para a regularização da documentação (Artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

7.3.9- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.8 do 

presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei 

Complementar 123). 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

7.4.1- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 

pessoa física, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início 

da abertura dos envelopes, prevista neste edital; 

 

7.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei (incluindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário), que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço ou 

balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 

três meses da data de apresentação da proposta. 

 

7.4.2.1- O balanço patrimonial deverá ser assinado por contador ou por profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.4.2.2- As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento. 

 



 

  

7.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior compatível com objeto licitado, 

comprovando aptidão; 

 

a.1) Não será(ao) aceito(s) atestado(s) do(s) qual(is) não se comprove objeto pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste certame, o qual encontra-se descrito no Termo de Referência, 
deste edital. 

 

b) Declaração da empresa de que possui Licença Sanitária, expedido pelo órgão Estadual, 

Municipal ou Federal responsável pelo controle sanitário do comércio dos produtos correlatos que 

são exercidos pelos interessados, de conformidade com o objeto desta licitação dentro do praza de 

validade, devendo apresentar cópia autenticada deste alvará/licença de funcionamento. 

 

c)  Declaração de que possui Autorização de funcionamento da empresa (AFE) 

 

7.5.1- A documentação de que trata as alíneas “b” e  “c” serão exigidas juntamente com os 

Certificados de Boas Práticas e de Registro do Produto, no prazo de 48 hs após a realização da 

licitação, sob pena de decair do direito de contratação, conforme Súmula 14 do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. 

 

7.6- OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo V;  

b) 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.  

 

7.8- DISPOSIÇÃES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

7.8.1- É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município de Cesário Lange 

para participar de licitações junto à Administração Direta do Município de Cesário Lange, no ramo 

de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos 

documentos relacionados nos subitens 7.4; 7.5 e 7.6 deste item 7. 

7.8.2- O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.4 a 7.6 do item 

7. 

7.8.3- 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.  

 

7.9 – DA AMOSTRA 

 



 

  

7.9.1 – A licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra, em embalagem original, devidamente 

identificada com o número do pregão, razão social da licitante e indicação da marca/fabricante do 

produto, para efeito da verificação das exigências, para os seguintes itens:  
 

7.9.2- As amostras somente para os itens: 14,16,19,20,22,21,22,26,27,68,91,92,93,94 E 119  

poderão ser entregues no Departamento de Licitação,  na mesma data determinada para a abertura 

do certame, nos termos da Sumula 19 do TCE, considerando a mínima quantidade exigida. 

 

7.9.3– Serão desclassificadas do certame as licitantes que deixarem de apresentar as amostras, 

assim como aquelas que tiverem suas amostras rejeitadas, sendo neste último caso, convocado pela 

ordem de classificação das propostas, a próxima licitante para firmar o contrato. 

 

7.9.4– A licitante vencedora ficará restrita a fornecer os itens de qualidade equivalente aos itens 

apresentados na amostra e aprovados pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

7.9.5– A Comissão de Avaliação das Amostras, realizará analise das amostras e emitirá parecer 

aprovando os itens apresentados, posteriormente será adjudicado o objeto da licitação à licitante 

vencedora e homologado o certame. 

 

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de 

processamento deste Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados 

em participar deste certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão 

apresentados os documentos indicados no item 4. 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação verbal 

dos participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, análise e 

classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

8.4.1- A análise das propostas pelo Pregoeiro 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) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

d) sejam manifestamente inexequíveis.  

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar da fase 

de lances verbais.  



 

  

8.4.3- No tocante aos preços, as 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 mensais. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 

presente certame, lavrando-se ata a respeito.  

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO.  

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e aqueles que 

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

relativamente à de menor oferta em ordem crescente.  

8.5.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições definidas no 

item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 

(três), incluída a de menor oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro convidará 

individualmente as licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir 

da licitante detentora da proposta de maior oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços 

ofertados, decidindo-se a ordem por meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da 

inclusão na ata da licitação.  

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas 

subsequentes.  

8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances.  

8.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8.9- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor valor e o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

licitante para que seja obtido menor preço. 

8.10- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando 

o seu preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que o Pregoeiro 

negociará diretamente com a licitante, visando obter menor preço.  

8.11- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno 

porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não 

sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor 



 

  

classificada. Neste caso fica assegurado às ME`s e EPP`s empatadas o direito de desempate, 

sequencialmente, na ordem de suas classificações, até que o desempate ocorra.  

8.12- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s exerçam o 

direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a 

contratação da proposta originalmente mais bem classificada. 

8.13- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação com a 

abertura do envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, confirmando as suas 

condições de habilitação.  

8.13.1- 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.  

8.14- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.  

8.15- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta/documentação.  

8.16- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.17- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a habilitação, 

o Pregoeiro examinará o preço subsequente ao 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 declarada a vencedora.  

8.18- Da reunião lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e membros da Equipe 

de Apoio. 

8.19- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova Proposta 

contendo o valor obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, que serão 

considerados na homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil aceito 

pelo Pregoeiro.  

8.20- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação que 

não foram abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 15 (quinze) 

dias corridos, findo os quais serão inutilizados. 

8.21- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as 

licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos 

ou de sindicâncias, apresentações, e, ainda, verificações “in loco”, visando aferir a veracidade das 

informações prestadas no processo, bem como a capacidade técnica e administrativa das licitantes, 

nos termos previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993. 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  



 

  

9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da 

síntese de suas razões em ata, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, 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.  

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à Autoridade Competente.  

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.  

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cesário 

Lange à Praça Padre Adolfo Testa, nº 651- centro- Cesário Lange/SP. 

9.7- As licitantes vencedoras deverão apresentar para o Departamento de Licitações desta 

Prefeitura, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a adjudicação do objeto, os 

seguintes documentos, sob pena de decair à contratação: 

 

a.1) Certificado de Registro do produto emitido pela ANVISA ou cópia da publicação no “DOU”, 

devendo fazer referência ao respectivo item cotado conforme especificações – Termo de 

Referência. 

 

a.1.1) Caso o prazo de validade do registro esteja vencido ou expire dentro do período de vigência 

do contrato, deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no “DOU” 

acompanhado do pedido de revalidação “P1” e “P2”, datado do semestre anterior ao do 

vencimento. 

 

a.2) Autorização Especial, quando a licitante-matriz e/ou filial – cotar preço para os materiais de 

enfermagem sujeitos a controle especial, materiais de enfermagem relacionados na Portaria 

SVS/MS n° 344/98, observadas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA; 

a.3) A Licitante que for empresa distribuidora dos materiais de enfermagem relacionadas na citada 

Portaria SVS/MS n° 344/98, também deverá APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DA 

AUTORIZAÇÃO Especial da empresa titular do registro, inclusive da filial, se for o caso. 

 



 

  

a.4) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle – CBPFeC – ou cópia da 

publicação no “DOU”, devendo fazer referência ao respectivo item cotado. 

 

a.4.1) Caso o prazo de validade do registro esteja vencido ou expire dentro do período de vigência 

do contrato, deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no “DOU”. 

 

a.4.2) Caso o item seja isento do referido Certificado, apresentar documento que comprove sua 

isenção. 

 

10-DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

10.1 – Os licitantes vencedores estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas 

condições estabelecidas no referente edital, nos respectivos anexos. 

10.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato ou equivalente, as certidões de regularidade de 

débito da beneficiária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a 

Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 

situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

10.2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a beneficiária 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade de 

que trata o subitem 10.2 deste item 10, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. Redação LC nº 

147/2014. 

 

10.3- Quando a empresa vencedora convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 10.2 deste item 10, ou se recusar a assinar o 

contrato, será convocado às demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública 

do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

10.4- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso.  

10.5- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - 

DOE.  

10.6- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições deste Edital.  

10.7– O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da a partir da data de sua 

assinatura. 



 

  

10.8- O objeto desta licitação deverá ser prestado conforme Anexo I, contados a partir da  

assinatura do contrato. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1- Os Materiais de enfermagem serão entregues em até 05 (cinco) dias, a contar da requisição 

emitida, devidamente assinada pelo responsável, cuja conferência e recebimento dos mesmos 

serão de sua responsabilidade. 

11.2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à 

especificação do objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

11.1.1- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados de notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado.  

 

12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 - Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega 

do objeto e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e de 

acordo com as especificações do objeto desta licitação. 
 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

13 - DA CONTRATAÇÃO  

13.1- A contratação, decorrente desta licitação, será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo III do presente ato convocatório.  

13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da  

13.3- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, 

comparecer na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, para assinar o termo de contrato.  

13.4- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a assinar o 

contrato, será convocada as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública 

do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

13.5- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso.  

13.6- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

13.7- A contratação será celebrada com duração estimada de 12 meses, contados da a partir da data 

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes, e, nos termos 

constantes da Lei Federal 8.666/93.  

13.8- A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente o objeto deste contrato, com 



 

  

autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual de acordo com o artigo 

78 da Lei de Licitações.  

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município 

de Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

14.2- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou 

total do ajuste: 

a) multa de 0,1% (dois por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso da 

entrega dos produtos contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração, até o atraso máximo de 10 (dez) dias. 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora 

recusar-se a receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação  

14.3- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

14.4- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

14.5- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou 

ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

14.6- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

14.7 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento 

da execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

15 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

15.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis 

constantes da unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde –Departamento de 

Assistência a Saúde- Manutenção de Saúde Pública- 02.06.01.103010016.2.015-3.3.90.30- 

fonte 01 conta 104, consignada no orçamento vigente. 

16 - DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

16.1- 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.  

16.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  



 

  

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

16.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

 16.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

16.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado.  

16.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas ficarão à 

disposição para retirada no Paço Municipal de Cesário Lange, após a celebração do contrato.  

16.8- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, desde que por escrito, ou, ainda, impugnar 

disposições deste Edital.  

16.9- A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do Edital, 

que decidirá no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

16.10- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame.  

16.11- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

6.12- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Termo de Referência;  

Anexo II- Formulário Padronizado de Proposta 

Anexo III -Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  

Anexo IV- Minuta do contrato;  

Anexo V- Modelo de Carta de Credenciamento;  

            Anexo VI- Declaração de cumprimento ao art. 7º da Constituição Federal; 

             

            Anexo VII- Declaração de Enquadramento de EPP ou ME 

 

16.13- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Tatuí-SP.  

 

Cesário Lange,  27 de julho de 2016. 

 

Ramiro de Campos 

Prefeito Municipal



 

  

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Aquisição parcelada de materiais de enfermagem para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses. 

 

ITEM QUANTIDADE - ANO UNID DESCRITIVO 

1 150 PACOTE c/ 100 unid. 

Abaixador de língua descartável, CONFECCIONADO EM MADEIRA, 
formato convencional liso, medindo aproximadamente 135 mm de 
comprimento; 14 mm de largura; 1,9 mm de espessura em 
embalagem com dados de identificação e procedência. 

2 200 FRASCO 200 ML 

AGE - NIVEL III -  "COMPOSTO PROTETOR; LOCAO OLEOSA"; A BASE 
DE ACIDOS GRAXOS INSATURADOS, COMPOSTO DE ACIDO LINOLEICO 
E OLEÍCO; TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA; ACIDO CAPRILICO, 
ACIDO CAPRICO, VITAMINAS A + E; INDICADO NA PREVENCAO DE 
ÚLCERAS DE PRESSÃO, EMBALADO EM FRASCO DE 200ML com dados 
de identificação,  procedência,  data fabricação e validade , com 
registro no Ministério da Saúde. 

3 7200 AMPOLA  10ml 

ÁGUA DESTILADA; 10 ML, AMPOLA PLÁSTICA RIGIDA ATÓXICA, 
ESTERIL, APIROGENICA, DE FÁCIL ABERTURA, COM HASTE RÍGIDA; 
QUE NÃO PROVOQUE REFLUXO DO LÍQUIDO NO MOMENTO DA 
ABERTURA; IDENTIFICADA COM ROTULO OU IDENTIFICAÇÃO QUE 
NAO SE SOLTE COM FACILIDADE; IDENTIFICADA COM LOTE E 
VALIDADE. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. OBRIGATÓRIO 
APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL NA ENTREGA 
DO PRODUTO. 

4 84 LITRO 

AGUA OXIGENADA; CATEGORIA 10 VOLUMES; ACONDICIONADO EM 
FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO LIQUIDO; 
ROTULO COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE. FRASCO 
DE 1000ML. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

5 100 CAIXA C/ 100 UNIDADES 

Agulha hipodérmica descartável, cânula siliconizada, calibre 25 x 8, 
corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de 
encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência,  data , tipo de esterilização, tempo de validade, com 
registro no Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. E LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO. 

6 100 CAIXA C/ 100 UNIDADES 

Agulha hipodérmica descartável, cânula siliconizada, calibre 30 x 8, 
corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de 
encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência,  data , tipo de esterilização, tempo de validade, com 
registro no Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. E LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO. 

7 270 CAIXA C/ 100 UNIDADES 

Agulha hipodérmica descartável, cânula siliconizada, calibre 40x12, 
corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de 
encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e 
procedência,  data , tipo de esterilização, tempo de validade, com 
registro no Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. E LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO. 



 

  

8 380 LITRO 

ALCOOL ETÍLICO A 70%; 70% P/P(INPM) CORRESPONDENTE A 77% 
V/V (GL); ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA 
ROSQUEAVEL, COM LACRE E CAPACIDADE PARA 1000 ML; SOLUCAO; 
USO ANTI-SEPTICO E DESINFETANTE, IDENTIFICADA COM RÓTULO 
OU IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO SE SOLTE COM FACILIDADE; 
IDENTIFICADA COM LOTE E VALIDADE. DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. 

9 120 ROLO – 500 G 

ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS; EM MANTA HOMOGENEA DE 
CAMADAS SOBREPOSTAS; COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 
1,5CM,MACIA,BRANCA E REGULARMENTE COMPCTADA,ISENTO DE 
IMPUREZAS; EM PAPEL APROPIADO,COM PESO APROXIMADO DE 500 
GRAMAS; O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA 
A GARANTIR A SUA INTEGRIDADE; A APRESENTACAO DO PRODUTO 
DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. 

10 100 UNID. 

ALMOTOLIA; EM POLIPROPILENO, NA COR MARROM; RESISTENTE A 
DESINFECÇÃO; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO À TAMPA, COM 
BICO DOSADOR E  TAMPA, GRADUADA; EMBALAGEM APROPRIADA 
COM CAPACIDADE DE 120ML. 

11 100 UNID. 

ALMOTOLIA; EM POLIPROPILENO, NA COR MARROM; RESISTENTE A 
DESINFECÇÃO; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO À TAMPA, COM 
BICO DOSADOR E  TAMPA, GRADUADA; EMBALAGEM APROPRIADA 
COM CAPACIDADE DE 250ML. 

12 100 UNID. 

ALMOTOLIA; EM POLIPROPILENO, NA COR MARROM; RESISTENTE A 
DESINFECÇÃO; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO À TAMPA, COM 
BICO DOSADOR E  TAMPA, GRADUADA; EMBALAGEM APROPRIADA 
COM CAPACIDADE DE 500ML. 

13 300 UNID. 
APARELHO DE BARBEAR; DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL; EM BOM 
CORTE; COMPOSTO POR 02 LÂMINAS, SEM LESAO DE PELE; EM 
EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE. 

14 700 
DUZIA – 13 FIOS 

(EXIGÊNCIA AMOSTRA) 

Atadura de crepe confeccionada em fios de algodão cru ou 
componentes sintéticos, medindo 15 cm largura x (mínimo) 1,8 
metros comprimento em repouso, com 13 fios - em embalagem 
individual com dados de identificação, procedência e com registro no 
Ministério da Saúde. 

15 800 
DUZIA – 13 FIOS 

(EXIGÊNCIA AMOSTRA) 

Atadura de crepe confeccionada em fios de algodão cru ou 
componentes sintéticos, medindo 8 cm largura x ( mínimo ) 1,8 
metros comprimento em repouso, com 13 fios - em embalagem 
individual com dados de identificação, procedência e com registro no 
Ministério da Saúde. 

16 270 
ROLO ( 7,5CM X 5M ) 

(EXIGÊNCIA AMOSTRA) 

ATADURA DE RAYON; CONFECCIONADA COM FIOS FINOS 
MACIOS,ABSORVENTES, BEM DISTRIBUIDOS; COM BORDAS SEM 
LANUGEM, SEM IMPUREZAS; ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE S/ 
PERDA DA SUA ELASTICIDADE; MEDINDO 7,5CM X 5M; EMBALADO 
EM ROLO INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A 
LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 



 

  

17 400 UNID.  

BOLSA COLETORA DE URINA; EM PLÁSTICO COMPATIVEL, Não 
LATEX, C/ FORRO EM NAO TECIDO, DE CAMA COM EXTENSOR ( 
MÍNIMO ) 90 CM EM PVC; COM ESCALA DE 0 A 2000 ML; ESTÉRIL, 
GRADUADA A 100 ML; BOCAL PROVIDO DE DRENÁVEL, COM 
VÁLVULA SISTEMA CLIC E VÁLVULA ANTIREFLUXO.; A APRESENTAÇÃO 
DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;  

18 400 UNID. 

CATETER DESCARTAVEL; EM PVC, ATOXICO, ESTERIL; USO UNICO, 
NASAL,TIPO OCULOS,COM PRONG EM SILICONE,COM EXTENSAO 
COM NO MINIMO 2,10M; TAMANHO ADULTO, EMBALADO DE 
FORMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A 
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO 
ATUAL VIGENTE. 

19 1000 
UNID. (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Cateter intravenoso periférico nº 18, constituido por: agulha 
siliconizada c/bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (ou cânula) em 
biomaterial Teflon, protetor do conjunto agulha /cateter, conector 
tipo rosca dupla, translúcido e com ranhuras p/fixaçã, câmara de 
refluxo em "cristal", tampa/filtro da camara de refluxo do tipo "Bio-
Seletivo", periférica, p/infusões de média duração, com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. E 
LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO.–  CONFORME NR 32. 

20 1000 
UNID. (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Cateter intravenoso periférico nº 20, constituido por: agulha 
siliconizada c/bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (ou cânula) em 
biomaterial Teflon, protetor do conjunto agulha /cateter, conector 
tipo rosca dupla, translúcido e com ranhuras p/fixaçã, câmara de 
refluxo em "cristal", tampa/filtro da camara de refluxo do tipo "Bio-
Seletivo", periférica, p/infusões de média duração, com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. E 
LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO.–  CONFORME NR 32. 

21 1200 
UNID. (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Cateter intravenoso periférico nº 22, constituido por: agulha 
siliconizada c/bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (ou cânula) em 
biomaterial Teflon, protetor do conjunto agulha /cateter, conector 
tipo rosca dupla, translúcido e com ranhuras p/fixaçã, câmara de 
refluxo em "cristal", tampa/filtro da camara de refluxo do tipo "Bio-
Seletivo", periférica, p/infusões de média duração, com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. E 
LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO. –  CONFORME NR 32. 

22 1000 
UNID. (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Cateter intravenoso periférico nº 24, constituido por: agulha 
siliconizada c/bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (ou cânula) em 
biomaterial Teflon, protetor do conjunto agulha /cateter, conector 
tipo rosca dupla, translúcido e com ranhuras p/fixação, câmara de 
refluxo em "cristal", tampa/filtro da camara de refluxo do tipo "Bio-
Seletivo", periférica, p/infusões de média duração, com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. E 
LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL DO INMETRO. –  CONFORME NR 32. 

23 500 UNID. 

COLETOR (TIPO SACO) PARA URINA; PEDIATRICO - FEMININO, EM 
POLIETILENO, DESCARTÁVEL, ESTERIL; PRODUTO DEVERÁ SER 
EMBALADO DE MODO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, 
A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE 



 

  

24 500 UNID. 

COLETOR (TIPO SACO) PARA URINA; PEDIATRICO - MASCULINO, EM 
POLIETILENO, DESCARTÁVEL, ESTERIL; PRODUTO DEVERÁ SER 
EMBALADO DE MODO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,  
A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE 

25 360 CAIXA 

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL 
RESISTENTE A BASE DE PAPELAO QUE POSSA SER INCINERADO, 
REVESTIDO INTERNAMENTE, C/ SACO PLÁSTICO OU SIMILAR, CINTO 
DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO 
DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ ALCA DE 
TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO,COM BOCAL C/ ABERTURA 
QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C/ INSCRIÇÕES LEGIVEIS E 
INDELÉVEIS; COM CAPACIDADE DE 13 L, O PRODUTO DEVERÁ 
APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA 
NBR13853. 

26 10000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Coletor universal  - 80 ML; em plástico rígido, estéril; tampa em 
rosca; embalado individualmente; apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente; 

27 60000 
ENVELOPE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Compressa de gaze hidrófila, tamanho 7,5 x 7,5 cm, estéril, MÍNIMO 
DE 10 unidades , 13 fios p/ cm2, confeccionada em fios de algodão 
puro, sem falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita 
uniformidade entre as dobras, em embalagem com dados de 
identificação procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade - envelope c/ 10 unidades. com registro no Ministério da 
Saúde. 

28 40 PACOTE – 500 UNID. 

Compressa de gaze hodrófila; em fios de algodão puro e branco; 
sem falhas ou fiapos soltos; 11 fios p/ cm2; DOBRAS UNIFORMES E 
PERFEITAS, MÍNIMO 5 DOBRAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO; 
MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NAO ESTERIL; 
EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO, PACOTE C/500UN; O PRODUTO 
DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE 
CUMPRIMENTO NBR 13843. 

29 100 
CX C/ 75 OU ATÉ 150 

UND. 

CURATIVO ANTI-SEPTICO - tipo band aid; PARA PEQUENOS 
FERIMENTOS, DIMENSõES APROXIMADAS DE 2CM X 7CM, ÁREA 
ABSORVENTE NÃO ADERENTE AO FERIMENTO; ADESIVO PLÁSTICO 
COM ORIFÍCIOS PARA TRANSPIRAÇÃO, EMBALADO EM ENVELOPES 
INDIVIDUAIS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A 
LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

30 90 CAIXA C/ 100 UND. 

CURATIVO ANTI-SEPTICO - TIPO STOP BLOOD; PARA PEQUENOS 
FERIMENTOS, para uso após coleta de sangue ou aplicação de 
injeções no tamanho 2,5 x 2,5 cm, ÁREA ABSORVENTE NÃO 
ADERENTE AO FERIMENTO; ADESIVO PLÁSTICO COM ORIFÍCIOS PARA 
TRANSPIRAÇÃO, EMBALADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; A 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

31 100 LITRO – 3 ENZIMAS 

DETERGENTE DESENCROSTANTE - 3 ENZIMAS.; NEUTRO 
ENZIMÁTICO; LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 1000 ML. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

32 1000 UNIDADE 
DISPOSITIVO INFUSAO MULTIPLA MEDICAMENTO (UNIVERS. - 2 
VIAS); COMPOSTO DE TUBO EXTENSOR EM PVC DE DUAS VIAS DE 



 

  

APROXIMADAMENTE 8 CM, ESTÉRIL; COM PINÇA CORTE-FLUXO NAS 
DUAS VIAS, FLEXÍVEL, COM CONECTOR LUER COM TAMPA, CONEXÃO 
Y, INTERMEDIÁRIO; TRANSPARENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM 
MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E 
TRANSPARÊNCIA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

33 2000 UNIDADE 

Dispositivo para infunsão intravenosa com asas, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de 
agulha, asas de impunhadura, tubo vinílico transparente, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE,  atóxico, apirogênico, conector fêmea  dupla 
rosca, codificado por cores, parede fina; nº 19 com registro no 
Ministério da Saúde. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.  

34 2600 UNIDADE 

Dispositivo para infunsão intravenosa com asas, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de 
agulha, asas de impunhadura, tubo vinílico transparente, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, atóxico, apirogênico, conector fêmea  dupla 
rosca, codificado por cores, parede fina; nº 21 com registro no 
Ministério da Saúde. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

35 5000 UNIDADE 

Dispositivo para infunsão intravenosa com asas, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de 
agulha, asas de impunhadura, tubo vinílico transparente, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, atóxico, apirogênico, conector fêmea  dupla 
rosca, codificado por cores, parede fina; nº 23 com registro no 
Ministério da Saúde. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.  

36 2000 UNIDADE 

Dispositivo para infunsão intravenosa com asas, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de 
agulha, asas de impunhadura, tubo vinílico transparente, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, atóxico, apirogênico, conector fêmea  dupla 
rosca, codificado por cores, parede fina; nº 25 com registro no 
Ministério da Saúde. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.  

37 1800 UNIDADE 

Dispositivo para infunsão intravenosa com asas, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de 
agulha, asas de impunhadura, tubo vinílico transparente, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, atóxico, apirogênico, conector fêmea  dupla 
rosca, codificado por cores, parede fina; nº 27 com registro no 
Ministério da Saúde. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.  

38 2400 ENVELOPES 

EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO; MEDINDO 150 X 
270 MM; COM BORDAS TERMOSSELADAS MÍNIMO DE 08 A 10MM, 
COM PREGAS; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE 
POLIESTER E POLIPROPILENO ATÓXICO; COM GRAMATURA DE 
60G/M² E 54G/M², COM INDICADOR QUÍMICO P/ ESTERILIZAÇÃO A 
VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO;  APRESENTADO EM ENVELOPE AUTO 
SELANTE. Com registro no Ministério da Saúde, DE ACORDO COM 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. 



 

  

39 2400 ENVELOPES 

EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO; MEDINDO 190 X 
370 MM; COM BORDAS TERMOSSELADAS MINIMO DE 08 A 10MM, 
COM PREGAS; EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE 
POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO; COM GRAMATURA DE 
60G/M² E 54G/M²,COM INDICADOR QUIMICO P/ESTERILIZACAO A 
VAPOR E OXIDO DE ETILENO;  APRESENTADO EM ENVELOPE AUTO 
SELANTE. com registro no Ministério da Saúde. DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE. 

40 4000 ENVELOPES 

EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO; MEDINDO 90 X 
250 MM; COM BORDAS TERMOSSELADAS MINIMO DE 08 A 10MM, 
COM PREGAS; EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE 
POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO; COM GRAMATURA DE 
60G/M² E 54G/M²,COM INDICADOR QUIMICO P/ESTERILIZACAO A 
VAPOR E OXIDO DE ETILENO;  APRESENTADO EM ENVELOPE AUTO 
SELANTE, com registro no Ministério da Saúde, de acordo com 
legislação vigente. 

41 4000 UNIDADE 

Equipo macrogotas esteril, atóxico e apirogênico, com câmara 
gotejadora RÍGIDA, transparente, ponta perfurante dentro das 
normas internacionais protegido com tampa, tubo em pvc ou similar, 
totalmente atóxico flexível, transparente, com pinça tipo rolete, 
regulador de fluxo de alta precisão, conector dupla rosca, com seu 
respectivo protetor; embalado individualmente em EMBALAGEM 
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,  esterilizado a gás 
óxido de etileno. Deverá constar na embalagem do produto, 
individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o número do lote, conforme legislação sanitária vigente e com 
registro no Ministério da Saúde. 

42 3000 UNIDADE 

EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS PARENTERAIS; EM PVC 
OU SIMILAR, ATÓXICO, TUBO COM NO MINIMO 1,40 M; COM UMA 
PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA E 
OUTRA ESCALONADA; COM PINÇA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO; 
SEM INJETOR LATERAL; CONECTOR TIPO LUER; GOTEJADOR 
MACROGOTAS; SEM RESPIRO; CÂMARA GOTEJADORA RÍGIDA; 
EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME 
TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO; 
O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE 
COMPROVE CUMPRIMENTO NBR14041;  

43 3000 UNIDADE 

ESCOVA CERVICAL MEDINDO 19 CM (+/- 1CM); USO ÚNICO, ESTÉRIL, 
EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E 
ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

44 350 ROLO 

Esparadrapo impermeável, medindo 10cm de largura  x ( MÍNIMO ) 
4,5m  de  comprimento,  cor apropriada,  de  fios  de algodão, massa 
adesiva  com boa  aderência  e  qualidade, isento  de  substâncias 
alérgicas,  enrolado  em carretel com capa para proteção.  
Embalagem  com dados  de  identificação, procedência,  data  de 
fabricação  e  validade,  com registro  em  órgão competente. 

45 60 
PACOTE C/ 100 

UNIDADES 

ESPÁTULA DE AYRES - Confeccionada em madeira, descartável, em 
embalagem constando externamente os dados de identificação e 
procedência. 



 

  

46 2000 UNIDADE 

Especulo vaginal, descartavel, tamanho médio, estéril, modelo 
collins, em poliestiereno cristal  e poliestiereno alto impacto, 
contornos lisos e regulares, sem reentrâncias, protuberâncias ou 
rebarbas. Apresentado com parafuso já introduzido em seu orifício e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a abertura do 
instrumento pelo profissional. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico e/OU filme de poliéster / polietileno, devidamente 
identificado. Deverá constar na embalagem do produto, 
individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o numero do lote, conforme legislação sanitária vigente e com 
registro no Ministério da Saúde. 

47 2000 UNIDADE 

Especulo vaginal, descartavel, tamanho pequeno, estéril, modelo 
collins, em poliestiereno cristal  e poliestiereno alto impacto, 
contornos lisos e regulares, sem reentrâncias, protuberâncias ou 
rebarbas. Apresentado com parafuso ja introduzido em seu oríficio e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a abertura do 
instrumento pelo profissional. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico e/OU filme de poliéster / polietileno, devidamente 
identificado. Devera constar na embalagem do produto, 
individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o número do lote, conforme legislação sanitária vigente e com 
registro no Ministério da Saúde. 

48 10 CAIXA 

FIO DE SUTURA CATGUT; ESTERIL; SIMPLES, N.2-0 CORPO 
RETANGULAR; 1 AGULHA CILINDRICA; 1/2 CIRCULO – 40 MM ; FIO 
COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM INVOLUCRO INTERNO 
ESTERIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE INDIVIDUAL. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

49 6 CAIXA 

FIO DE SUTURA CATGUT; ESTERIL; SIMPLES, N.3-0 CORPO 
RETANGULAR; 1 AGULHA CILINDRICA; 3/8 CIRCULO – 30 MM; FIO 
COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM INVOLUCRO INTERNO 
ESTERIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE INDIVIDUAL. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

50 6 CAIXA 

FIO DE SUTURA CATGUT; ESTERIL; SIMPLES, N.4-0 CORPO 
RETANGULAR; 1 AGULHA CILINDRICA; 1/2 CIRCULO – 20 MM; FIO 
COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM INVOLUCRO INTERNO 
ESTERIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE INDIVIDUAL. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

51 15 CAIXA 

FIO DE SUTURA NYLON; MONONYLON 2-0 ; NÃO ABSORVÍVEL; FIO 
MEDINDO NO MÍNIMO 13 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 20MM, 
3/8 CíRCULO CILíNDRICA; EMBALADO EM INVÓLUCRO INTERNO 
ESTÉRIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE INDIVIDUAL. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 



 

  

52 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA NYLON; MONONYLON 3-0; NÃO ABSORVÍVEL; FIO 
MEDINDO NO MÍNIMO 13 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 20MM, 
3/8 CíRCULO CILíNDRICA; EMBALADO EM INVÓLUCRO INTERNO 
ESTÉRIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE INDIVIDUAL. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

53 30 CAIXA 

FIO DE SUTURA NYLON; MONONYLON 4-0; NAO ABSORVÍVEL; FIO 
MEDINDO NO MÍNIMO DE 13 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 
20MM, 3/8 CíRCULO CILíNDRICA; EMBALADO EM INVÓLUCRO 
INTERNO ESTÉRIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE 
INDIVIDUAL. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

54 24 CAIXA 

FIO DE SUTURA NYLON; MONONYLON 5-0; NAO ABSORVÍVEL; FIO 
MEDINDO NO MÍNIMO DE 13 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 
20MM, 3/8 CíRCULO CILíNDRICA; EMBALADO EM INVÓLUCRO 
INTERNO ESTÉRIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE 
INDIVIDUAL. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

55 15 CAIXA 

FIO DE SUTURA NYLON; MONONYLON 6-0; NAO ABSORVIVEL; FIO 
MEDINDO NO MÍNIMO DE 13 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 
20MM, 3/8 CíRCULO CILíNDRICA; EMBALADO EM INVOLUCRO 
INTERNO ESTERIL, COBERTO PELO EXTERNO EM ENVELOPE 
INDIVIDUAL. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADEDO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE. 

56 330 ROLO 

FITA ADESIVA CIRURGICA; EM RAYON; MICROPOROSA, 
HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA; NA COR BRANCA; COM MASSA ADESIVA 
ANTIALÉRGICA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO; TENDO UMA FACE COM 
PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 100 MM X  ( MÍNIMO ) 4,5 M, EM 
ROLO COM CAPA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL 
VIGENTE. 

57 480 ROLO 

Fita Adesiva Hospitalar confeccionada com dorso de papel crepado. 
Tratado, em uma de suas faces, com massa adesiva à base de 
borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resinas acrílicas com 19mm x 50m (MEDIDAS 
MÍNIMAS ). Embalado com dados de identificação e procedência e 
com registro no Ministério da Saúde 

58 60 ROLO 

Fita para autoclave, em papel crepado, com listras impressas com 
tinta especial na cor branca, que em contato com a temperatura 
empregada na esterilização muda de cor, tornando-se pretas. 
MEDIDAS MÍNIMAS DE  19mmx30mts em embalagem indivídual com 
dados de identificação e procedência e com registro no Ministério da 
Saúde. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS “NBR” 
VIGENTES. 

59 50 FRASCO 
Fixador celular, composta de alcool etílico extra fino (95%), carbowax 
(2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em 
lâminas para microscopias. 



 

  

60 3000 UNIDADE 

Frasco plástico para alimentacao enteral"; descartável, transparente, 
graduação de 50 ml, capacidade de 250/300ml; material atóxico, 
tampa de rosquear, gargalo de aproximadamente 02cm; base que 
permita o seu apoio sobre a mesa, facilitando o envase, destinado a 
alimentação enteral; embalados em um único invólucro. A 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

61 100 LITRO 

GEL CONDUTIVO; PARA E.C.G E ULTRA SONOGRAFIA; INODORO, PH 
NEUTRO; COMPOSTO DE CELULOSE NEUTRA PURA; ISENTO DE 
GORDURA E SUJIDADE; EMBALADO EM FRASCO COM 1000ML E EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A 
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE 

62 180 LITRO 

GLUTARALDEIDO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DO PRODUTO 2%; 
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO 1 L; FORMA FARMACEUTICA 
SOLUCAO; TEMPO DE ATIVIDADE 14 OU 28 DIAS. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

63 75 CAIXA 

HASTE PARA HIGIENE - TIPO COTONETE - DE POLIPROPILENO 
FLEXÍVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE 
ALGODÃO; COM TRATAMENTO ANTI-MICROBIANO, 
ACONDICIONADAS EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 75 
UNIDADES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

64 20 CX C/ 100 UNID. 

LÂMINA DE BISTURI; EM AÇÃO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 
23; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM 
SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. 
ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA 
PARA O PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 

65 20 CX C/ 100 UNID. 

LâMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 15; 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS 
DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE 
COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA PARA O PRODUTO. A 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

66 20 CX C/ 100 UNID. 

LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 21; 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS 
DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE 
COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. ACONDICIONADO 
EM EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA PARA O PRODUTO. 
A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

67 80 CAIXA C/ 100 UNIDADES 

LÂMINA; EM VIDRO LAPIDADA, PARA MICROSCOPIA; EXTREMIDADE 
FOSCA; ESPESSURA DE 1,0 A 1,3 MM; DE 26 X 76MM;  
ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA 
PARA O PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ 
OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.  



 

  

68 60000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Lanceta para punção digital em adultos e crianças para uso em 
lancetador; em aço inox; bisel trifacetado; embutido firmemente em 
corpo plástico ou outro material compatível; 28 G; com tampa 
protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso; estéril; 
descartável; embalado em material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual 
vigente; ( Referências para lancetador - GTECH / TESTLINE OU 
SIMILAR ). 

69 600 ROLO 

LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E 
RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); 
INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

70 400 PAR 

Luva cirúrgica estéril descartável, tamanho: 6,5 confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade  táctil, boa  elasticidade, resistente à tração, punho 
COm bainha ou frisos, lubrificada com material atóxico; 
acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, 
com abertura em pétala, contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

71 400 PAR  

Luva cirúrgica estéril descartável, tamanho: 7,0 confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade  táctil, boa  elasticidade, resistente à tração, punho 
COm bainha ou frisos, lubrificada com material atóxico; 
acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, 
com abertura em pétala, contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

72 400 PAR  

Luva cirúrgica estéril descartável, tamanho: 7,5 confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade  tácTIL, boa  elasticidade, resistente à tração, punho 
cOm bainha ou frisos, lubrificada com material atóxico; 
acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos de 
mão direita e esquerda e numeração; envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, 
com abertura em pétala, contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

73 400 PAR 

Luva cirúrgica estéril descartável, tamanho: 8,0 confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade  táctil, boa  elasticidade, resistente à tração, punho cOm 
bainha ou frisos, lubrificada com material atóxico; acondicionada em 
invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, com indicativos de mão direita e 
esquerda e numeração; envelopada aos pares em embalagem de 
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em 
pétala, contendo externamente dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e 
registro em órgão competente. 



 

  

74 400 PAR 

Luva cirúrgica estéril descartável, tamanho: 8,5 confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade  táctil, boa  elasticidade, resistente à tração, punho cOm 
bainha ou frisos, lubrificada com material atóxico; acondicionada em 
invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, com indicativos de mão direita e 
esquerda e numeração; envelopada aos pares em embalagem de 
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em 
pétala, contendo externamente dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e 
registro em órgão competente. 

75 20 PACOTE 
Luva descartável plástica pacote com 100 unidades, constando na 
embalagem externa os dados de identificação e procedência. 

76 150 CAIXA C/ 100 UNID. 

Luva para procedimentos, descartável, tamanho EXTRA Pequeno (EP) 
hipoalergênicas, ambidestras, confeccionadas em borracha 100% 
natural, não estéreis, punho longo, bainha resistente, lubrificadas 
com pó bio-absorvível - contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente 

77 180 CAIXA C/ 100 UND. 

Luva para procedimentos, descartável, tamanho Grande (G) 
hipoalergênicas, ambidestras, confeccionadas em borracha 100% 
natural, não estéreis, punho longo, bainha resistente, lubrificadas 
com pó bio-absorvível - contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

78 650 CAIXA C/ 100 UND  

Luva para procedimentos, descartável, tamanho Médio (M) 
hipoalergênicas, ambidestras, confeccionadas em borracha 100% 
natural, não estéreis, punho longo, bainha resistente, lubrificadas 
com pó bio-absorvível - contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

79 480 CAIXA C/ 100 UND  

Luva para procedimentos, descartável, tamanho Pequeno (P) 
hipoalergênicas, ambidestras, confeccionadas em borracha 100% 
natural, não estéreis, punho longo, bainha resistente, lubrificadas 
com pó bio-absorvível - contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

80 200 CAIXA C/ 50 UNID. 

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO, A BASE DE 
FIBRAS DE POLIPROPILENO, C/ GRAMATURA DE 30G/M2, C/  TIRAS 
DE MINIMO 30CM; PREGAS HORIZONTAIS; TRES CAMADAS, C/ 
ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA; HIPOALERGICAS; SENDO A 
INTERMEDIARIA C/FILTRO BACTERICIDA QUE GARANTA VENTILACAO 
ADEQUADA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE 
DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A 
LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 



 

  

81 100 KIT 

MÁSCARA; CONFECCIONADA EM  POLIPROPILENO; COM COPO 
NEBULIZADOR, MÁSCARA E CHICOTE, DESMONTAVEL, COM 
CONEXÕES COM ENCAIXE PERFEITO, TAMANHO PEDIÁTRICO; COM 
CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML, COM INJETOR 
FIXO,MÁSCARA EM POLIPROPILENO C/ BORDAS ARREDONDADAS C/ 
RESPIRO; COM EXTENSÃO DE TIPO CHICOTE COM NO MÍNIMO 1,5 M 
DE COMPRIMENTO; ADAPTAVEL A REDE DE OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPONDO “KIT” E  EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A 
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

82 100 KIT 

MÁSCARA; CONFECCIONADO EM  POLIPROPILENO; COM COPO 
NEBULIZADOR, MÁSCARA E CHICOTE, DESMONTAVEL, COM 
CONEXOES COM ENCAIXE PERFEITO, TAMANHO ADULTO; COM 
CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML, COM INJETOR 
FIXO,MÁSCARA EM POLIPROPILENO C/ BORDAS ARREDONDADAS C/ 
RESPIRO; COM EXTENSÃO DE TIPO CHICOTE COM NO MÍNIMO 1,5M 
DE COMPRIMENTO; ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPONDO “KIT” E  EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE. 

83 50 ROLO 

PAPEL; MILIMETRADO, NÃO TERMOSSENSIVEL; PARA 
ELETROCARDIÓGRAFO; MEDINDO 58 MM X 30 M. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

84 60 ROLO 

PAPEL; MILIMETRADO, TAMANHO: A4 - TIPO: ROLO - PARA 
ELETROCARDIÓGRAFO; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO 
CARDIOCARE 2000 - BIONET. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO 
COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

85 30 ROLO 

PAPEL; MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL; PARA 
ELETROCARDIÓGRAFO; MEDINDO 48 MM X 30 M. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

86 2500 FOLHAS 
PAPEL; NÃO TERMOSSENSIVEL; PARA MONITOR ECG; TIPO A4, 
FOLHA; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DIXTAL MODELO EP-3. 

87 12000 UNIDADE 

PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS 
FISICAS LUBRIFICADO,CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; 
LARGURA 52 MM +/- 2. INVOLUCRO INDIVIDUAL ATOXICO. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

88 240 
FRASCO - MÍNIMO 

120ML 

PROTETOR SOLAR; FPS 30 - MÍNIMO; COM PROTEÇÃO PARA RAIOS 
UVA++/UVB; HIPOALERGÊNICO; FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO 
CREMOSA; NÃO COMEDOÊNICO, APRESENTAÇÃO FRASCO/BISNAGA 
DE 120 GRAMAS - MÍNIMA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
APROPRIADA; COM DOSADOR; TÓPICA. devidamente identificado. 
Devera constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, 
a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, 
conforme legislação sanitária vigente e com registro no Ministério da 
Saúde. 



 

  

89 48 LITRO 

PVPI DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA IODO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO; 
FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-OPACO DE 1000 ML ; 
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE; EM SOLUÇÃO 
AQUOSA. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADEDO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE. OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DO LAUDO 
TÉCNICO LABORATORIAL NA ENTREGA DO PRODUTO. 

90 48 LITRO 

PVPI TOPICO - POLIVINIL PIRROLIDONA IODO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO; 
FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-OPACO DE 1000 ML; FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCAO AQUOSA; INDICACAO DE USO: 
ANTISSEPTICO/TÓPICO. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADEDO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE. OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DO LAUDO 
TÉCNICO LABORATORIAL NA ENTREGA DO PRODUTO. 

91 5000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Seringa descartável :polipropileno atóxico e apirogênico, 
haste:polipropileno atóxico e apirogênico, pistão: borracha 
termoplástica atóxica e apirogênica. Bico lock projetado conforme 
NBR ISO 594-2. Com pega anatômica, demarcação a cada 0,2ml até 
10,0 ml, em embalagem individual, em papel grau cirúrgico, uso 
único. Deve conter externamente dados de identificação e 
procedência, data, tempo de validade, registro em órgão 
competente. – sem agulha. – CONFORME NR 32. 

92 5000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Seringa descartável: polipropileno atóxico e apirogênico, 
haste:polipropileno atóxico e apirogênico, pistão: borracha 
termoplástica atóxica e apirogênica. Bico lock projetado conforme 
NBR ISO 594-2. Com pega anatômica, demarcação a cada 0,2ml até 
3,0 ml, em embalagem individual, em papel grau cirúrgico, uso único. 
Deve conter externamente dados de identificação e procedência, 
data, tempo de validade, registro em órgão competente - sem 
agulha. –  CONFORME NR 32. 

93 7000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Seringa descartável: polipropileno atóxico e apirogênico, 
haste:polipropileno atóxico e apirogênico, pistão: borracha 
termoplástica atóxica e apirogênica. Bico lock projetado conforme 
NBR ISO 594-2. Com pega anatômica, demarcação a cada 0,2ml até 
5,0 ml, em embalagem individual, em papel grau cirúrgico, uso único. 
Deve conter externamente dados de identificação e procedência, 
data, tempo de validade, registro em órgão competente – sem 
agulha. –  CONFORME NR 32. 

94 8000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

Seringa descartável: polipropileno atóxico e apirogênico, 
haste:polipropileno atóxico e apirogênico, pistão: borracha 
termoplástica atóxica e apirogênica. Bico Slip projetado conforme 
NBR ISO 594-2. Com pega anatômica, demarcação a cada 1,0 ml até 
20,0 ml, em embalagem individual, em papel grau cirúrgico, uso 
único. Deve conter externamente dados de identificação e 
procedência, data, tempo de validade, registro em órgão 
competente; sem agulha. 

95 1800 FRASCO 

SOL. FISIOLOGICA - Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, 
acondicionado em frasco apropriado segundo normas da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária. Frasco 500ml. com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 
OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL 
NA ENTREGA DO PRODUTO. 

96 2500 FRASCO 
SOL. FISIOLOGICA - Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, 
acondicionado em frasco apropriado  segundo normas da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária. Frasco 100ml. com registro no 



 

  

Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 
OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL 
NA ENTREGA DO PRODUTO. 

97 2000 FRASCO 

SOL. FISIOLOGICA - Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, 
acondicionado em frasco apropriado  segundo normas da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária. Frasco 250ml. com registro no 
Ministério da Saúde. DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 
OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL 
NA ENTREGA DO PRODUTO. 

98 10 LITRO 

SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO; CATEGORIA P.A.; ( FORMOL ); COM 
TEOR DE NO MÍNIMO 40% ( V/V ); LÍMPIDO INCOLOR. EMBALAGEM 
DE 1000ML. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

99 1800 FRASCO 

SOLUÇÃO DE GLICOSE + CLORETO DE SODIO; CONTEM (GLICOSE 5G 
+ CLORETO DE SODIO 0,9G) / 100ML; FORMA FARMACÊUTICA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM BOLSA 
(SISTEMA FECHADO) 250 ML. PARA USO INTRAVENOSO. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

100 900 FRASCO 

SOLUÇÃO DE GLICOSE + CLORETO DE SODIO; CONTEM (GLICOSE 5G 
+ CLORETO DE SODIO 0,9G)/100ML; FORMA FARMACEUTICA 
SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA ( 
SISTEMA FECHADO ) 500 ML. PARA USO INTRAVENOSO. 
EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO 
PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

101 1000 FRASCO 

SOLUÇÃO DE GLICOSE, SORO; 5% EM BOLSA/FRASCO 250 ML 
(SIST.FECHADO), PARA USO INTRAVENOSO. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

102 900 FRASCO 

SOLUÇÃO DE GLICOSE, SORO; 5% EM BOLSA/FRASCO 500 ML 
(SIST.FECHADO), PARA USO INTRAVENOSO. EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADEDO PRODUTO; 
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. 

103 200 UNIDADE 

Sonda de aspiração orotraqueal com válvula; em polivicril atóxica 
siliconizada flexível; com válvula digital, descartável; número 10, com 
NO MÍNIMO 02 orifícios na extremidade, ponta arredondada, estéril; 
a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. EMBALAGEM contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

104 200 UNIDADE 

Sonda de aspiração orotraqueal com válvula; em polivicril atóxica 
siliconizada flexível; com válvula digital, descartável; número 12, com 
NO MÍNIMO 02 orifÍcios na extremidade, ponta arredondada, estéril; 
a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. EMBALAGEM contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

105 200 UNIDADE 

Sonda de aspiração orotraqueal com válvula; em polivicril atóxica 
siliconizada flexível; com válvula digital, descartável; número 14, com 
NO MÍNIMO 02 orifícios na extremidade, ponta arredondada, estéril; 
a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. EMBALAGEM contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 



 

  

106 200 UNIDADE 

Sonda de aspiração orotraqueal com válvula; em polivicril atóxica 
siliconizada flexível; com válvula digital, descartável; número 8, com 
NO MÍNIMO 02 orifícios na extremidade, ponta arredondada, estéril; 
a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. EMBALAGEM contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data, tempo de validade e registro em 
órgão competente. 

107 240 UNIDADE 

Sonda foley"; 2 vias, número 14, ponta com dois orifícios laterais, 
estéril VIA ÓXIDO DE ETILENO; sistema de drenagem conectável a 
bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem 
interna de plástico individual, que tenha descrito a capacidade do 
balão em ml; e o balão quando inflado, deverá ter formato 
arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, 
descartável, 100% EM LÁTEX NATURAL. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislaçao atual vigente. EMBALAGEM contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

108 300 UNIDADE 

Sonda foley"; 2 vias, número 16, ponta com dois orifícios laterais, 
estéril VIA ÓXIDO DE ETILENO; sistema de drenagem conectável a 
bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem 
interna de plástico individual, que tenha descrito a capacidade do 
balão em ml; e o balão quando inflado, deverá ter formato 
arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, 
descartável, 100% EM LÁTEX NATURAL. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. EMBALAGEM contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

109 300 UNIDADE 

Sonda foley"; 2 vias, número 18, ponta com dois orifícios laterais, 
estéril VIA ÓXIDO DE ETILENO; sistema de drenagem conectável a 
bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem 
interna de plástico individual, que tenha descrito a capacidade do 
balão em ml; e o balão quando inflado, deverá ter formato 
arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, 
descartável, 100% EM LÁTEX NATURAL. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. EMBALAGEM contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

110 300 UNIDADE 

Sonda foley"; 2 vias, número 20, ponta com dois orifícios laterais, 
estéril VIA ÓXIDO DE ETILENO; sistema de drenagem conectável a 
bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem 
interna de plástico individual, que tenha descrito a capacidade do 
balão em ml; e o balão quando inflado, deverá ter formato 
arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, 
descartável, 100% EM LÁTEX NATURAL. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. EMBALAGEM contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 



 

  

111 120 UNIDADE 

Sonda foley"; 2 vias, número 22, ponta com dois orifícios laterais, 
estéril VIA ÓXIDO DE ETILENO; sistema de drenagem conectável a 
bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem 
interna de plástico individual, que tenha descrito a capacidade do 
balão em ml; e o balão quando inflado, deverá ter formato 
arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, 
descartável, 100% EM LÁTEX NATURAL. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. EMBALAGEM contendo 
externamente dados de identificação e procedência, data, tempo de 
validade e registro em órgão competente. 

112 1200 UNIDADE 

Sonda uretral Nº 10, estéril, descartável. Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 
proporcionais ao calibre. Embalagem individual 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, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

113 1200 UNIDADE 

Sonda uretral Nº 12, estéril, descartável. Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 
proporcionais ao calibre Embalagem individual 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, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

114 600 UNIDADE 

Sonda uretral Nº 14, estéril, descartável. Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 
proporcionais ao calibre. Embalagem individual 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, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

115 1200 UNIDADE 

Sonda uretral Nº 8, estéril, descartável. Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais 
proporcionais ao calibre. Embalagem individual 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, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 



 

  

116 50 UNIDADE 

TERMÔMETRO CLÍNICO; FORMATO ACHATADO/OVAL, COM 
GRADUAÇÃO DE 35 A 42 GRAUS CELSIUS, PRECISÃO ABSOLUTA; 
COLUNA DE MERCÚRIO SEM INTERRUPÇÃO PARA NÃO ALTERAR A 
LEITURA; DE FÁCIL DESCIDA E VISÍVEL CONTRASTANDO COM O 
FUNDO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO 
COM LEGISLAÇÃO VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE 
CALIBRAÇÃO. 

117 1000 TIRAS 

Teste ráipdo de gravidez - determinacao por tira reativa, qualitativa, 
da gonadotrofina corionica HCG; atraves de anticorpos monoclonais 
e/ou policlonais; com a formacao de uma reacao antigeno-anticorpo; 
em amostras de soro ou urina; reacao com sensibilidade de no 
minimo 10 mu/ml; acondicionado em embalagem apropriada para o 
produto; De acordo com a Legislação Vigente.  

118 50 METRO 
TUBO DE LÁTEX; EM LÁTEX FLEXÍVEL, SEMI TRANSPARENTE; 
CALIBRE/MODELO N.200; APRESENTAÇÃO RESPEITANDO A 
LEGIALÇÃO ATUAL VIGENTE. 

119 2000 
UNIDADE (EXIGÊNCIA 

AMOSTRA) 

TUBO PORTA LÂMINA, EM POLIPROPILENO; COM TAMPA EM 
ROSCA; COM ESTRIAS PARA NO MÍNIMO 03 ( TRÊS ) LÂMINAS;  
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA 
PARA O PRODUTO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO 
ATUAL VIGENTE.  

120 36 LITRO 

VASELINA LIQUIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100%; FORMA 
FARMACEUTICA LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO 
1000ML. VIA TOPICA. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE. 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  
  

CNPJ nº 

 

   Fornecimento (parcelado) de equipamento e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO UNIDADE VLR  UN VLR 

TOTAL 

1  

 

 

  R$    R$ 

 

DECLARAÇÃO 
 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 
3 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem as normas que regulamentam o 
transporte escolar ou similar 
4 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 
da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, equipamentos, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 

Carimbo CNPJ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 

(DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO) 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 24/2016 

 

 

MODELO 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da 

pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 

de nº 24/2016, da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, declaro sob as penas da Lei, que a 

(Nome da pessoa jurídica) atende a todos os requisitos solicitados no presente Edital e seus Anexos 

referentes à sua habilitação.  

 

 

......................................., ........... de ...................... de ........ 

 

Assinatura do representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO IV 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE E.............................................................................  

 

Pelo presente instrumento, de um lado Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante 

denominada Contratante ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., RG nº ............., 

CPF nº ................., e  ................., inscrito no CNPJ sob o nº ................., com endereço 

....................., simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa..............................., 

neste ato pôr seu representante legal Sr..............., portador da carteira de identidade nº ................., 

CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que o qualifica como 

representante legal), firmam o presente termo de contrato, têm por justo e contratado a 

“Fornecimento (parcelado) de medicamentos,” de acordo com o anexo I do edital, através de 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com integral sujeição às normas 

consubstanciadas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 23 

de junho de 1993, e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as 

seguintes cláusulas e condições que se enunciam a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 

1.1- A CONTRATADA na qualidade de adjudicatária na Licitação modalidade Pregão nº 24/2016 

se obriga, nos termos de sua proposta vencedora, a fornecer de forma parcelada e a medida da 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, materiais de enfermagem, conforme descrito no 

Termo de Referência- Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1- 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 02 (dois) 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.  

 



 

  

LÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

3.1- Os materiais de enfermagem serão entregues em até 05 (cinco) dias, a contar da requisição 

emitida, devidamente assinada pelo responsável, cuja conferência e recebimento dos mesmos 

serão de sua responsabilidade. 

 
3.2- O prazo de contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 

 
3.3- O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

 

3.4- Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega 

do objeto e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e 

de acordo com as especificações do objeto desta licitação. 
 

3.5- O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

 

3.5- Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

3.5- A CONTRANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a 

comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 

4.1- O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1- O Valor do presente contrato é estimado em R$ _____ (______) e onerará recursos 

orçamentários no subelementos econômicos nº Secretaria Municipal de Saúde –Departamento 

de Assistência a Saúde- Manutenção de Saúde Pública- 02.06.01.103010016.2.015-3.3.90.30- 

fonte 01 conta 104, consignada no orçamento do exercício de 2016. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA 

CONTRATADA 

 

6.1-Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Pregão 



 

  

Presencial de nº 24/2016 e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e 

municipal sobre as licitações, cabe a CONTRATADA:  

 

§1º- Designar, por escrito, o funcionário responsável para resoluções de eventuais ocorrências 

durante a execução deste contrato, relativos aos recebimentos dos bens adquiridos;  

 

§2º- Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 

humanos necessários;  

 

§3º- Responder pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

resultantes da execução deste contrato, nos termo do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

§4º- Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observações realizadas pela 

CONTRATANTE.  

 

§5º Arcar com todas as despesas de conversão, customização, migração de dados, implantação, 

treinamento de usuários após a implantação das ferramentas, suporte técnico, manutenção, 

transporte, telefone, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação 

dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA SUBCONTRATAÇÀO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

8.1-A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, 

bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 9.1acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do deste contrato.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO 

 
9.1- Pelo descumprimento do Contrato, o Contratado sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, 

que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses 

de comprovação anexada aos autos pelo Contratado da ocorrência de força maior impeditiva do 

cumprimento das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

 

9.2- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município 

de Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  



 

  

9.3- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 

registrada no CRC da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

9.4- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou 

total do ajuste: 

a) multa de 0,1% (dois por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso da 

entrega dos produtos contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração, até o atraso máximo de 10 (dez) dias. 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora 

recusar-se a receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação  

9.5- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

10.6- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

9.7- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou 

ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

9.8- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

9.9- A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da 

execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

CONTRATANTE 

 

10.1-Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências 

previstas no artigo 75 e 82 da Lei Estadual 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas atualizações.  

 

10.2- A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de 

rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e 

artigo 77 da Lei Estadual 6.544/89. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1-Fica ajustado ainda que consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

estive transcritos:  

 

a) O Edital de Pregão Presencial de nº 23/2014; 

 

b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;  



 

  

 

c) Aplicam-se as omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002; Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas atualizações; e demais normas 

regulamentares aplicáveis a espécie.  

 

d) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o fórum da Comarca de Tatuí.  

 

Cesário Lange, ___ de __________ de ____  

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRADADA 

 

TESTEMUNHA 01  

 

 

TESTEMUNHA 02  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), 

com sede na 

Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 

............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 

(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ 

(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG 

nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 

..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 

..................................., ---------- 

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), 

........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do 

CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro 

............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------- 

 

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 

licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2016, da 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular 

ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, 

interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes 

ao referido certame.------ 

 

.............................., ........ de ......................... de 2.016. 

 

 

Outorgante 
 

 

 
 

 



 

  

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

.................................,................................................................................................................... 

inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº 

.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

de dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 

..................., ....... de ..................... de 2.016. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 

RG nº............................................... 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO VII  

DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no procedimento licitatório da Pregão Presencial nº /, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

 

 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2.016. 

 

 

 

 

 

................................................ 

 

 

 

(representante legal) 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


