
 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 1 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2019 

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 290/2019 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações, 

Decreto Municipal nº 35/2006, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e a Lei Municipal nº 513/2010. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 19 de julho de 2019, às 09h15min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 19 de julho de 2019, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 

Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 05 de julho a 19 de julho de 2019, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

 

Agudos do Sul/PR, 03 de julho de 2019. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, torna pública que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, sob a modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com 
julgamento pelo critério de MENOR PREÇO – POR ITEM, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, que 
institui a modalidade Pregão, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Federal 
nº. 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), e Lei Municipal nº 513/2010, 
considerando ainda o Decreto Municipal nº. 35/2006 que regulamenta a modalidade Pregão no Município, 
bem como as cláusulas abaixo descritas. 
 
1.2. A entrega dos envelopes proposta e documentação deverá ser feita até o dia 19 de julho de 
2019, às 09h15min, no Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do Sul – à Av. Brasil, 277 – 
CEP 83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atraso, mesmo involuntário, 
considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo.  

1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal, desde que sejam remetidos ao 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e 
abertura da proposta e documentação, não se admitindo a entrega em outro local. 

1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Proposta” e 
“Documentação” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário 
estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas. 

1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 19 de julho de 2019, às 09h30min, de acordo com 
a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a Pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances. 

 
1.5. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.5.1 – credenciamento dos interessados; 
1.5.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
1.5.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 
dos licitantes; 
1.5.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
1.5.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
1.5.6 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s); 
1.5.7 – recebimento de eventual (is) recurso(s); e 
1.5.8 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
 
1.6. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pelo Decreto nº 12/2019; 
 
1.7. Conforme Recomendação Administrativa nº 06/2018 da 2º Promotoria da Fazenda 

Rio Grande, estado do Paraná, as licitações deste Município são gravadas e 
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transmitidas ao vivo, não gerando direitos de imagem aos participantes que se 
sujeitarem as condições previstas neste Edital. 

 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Para fins deste pregão o objeto se constitui REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações do Termo de Referência no anexo 
I deste Edital. 
 
2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO – POR ITEM. 
 
3 – DO EDITAL  
 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, 
Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação no e-
mail, devendo a licitante interessada enviar solicitação para o endereço de e-mail, 
licitacao_agudos@hotmail.com, informando razão social e CNPJ/MF da empresa. 
 
3.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas, deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitação, para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao_agudos@hotmail.com 
 
3.3. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Departamento de Compras e Licitação mediante solicitação 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, ou via e-mail conforme item 3.2. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste EDITAL e seus 
Anexos. 

4.1.1. O presente processo licitatório é destinado à ampla participação, visando maior competitividade, 
em razão da particularidade do objeto da licitação, que na maioria é fornecido por grandes distribuidoras 
de materiais hospitalares, entretanto, respeitando-se os direitos de preferência que a lei 123/2016 
concede as microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste EDITAL e seus 
Anexos. 

4.3. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de: 
 

a) Pessoa física; 
b) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
d) Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
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f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou 
indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

g) Não será permitida a participação de empresa que se encontre incursa nas penalidades previstas no 
Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por 
órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.4.7.  

h) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, servidor ou dirigente deste Município de 
Agudos do Sul. 

4.4. Só poderão participar da presente licitação empresas regularmente estabelecidas, cujas finalidades e 
ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão Presencial, e que satisfaçam 
integralmente as condições deste Edital.  

4.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade 
no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006) deverá apresentar a 
declaração expressa do seu regime de tributação diretamente a Pregoeira, no início da 
sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02. 

5 - CREDENCIAMENTO 

5.1. Nas reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um representante 
por licitante, especificamente designado, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais a Pregoeira na 
data de abertura dos envelopes n.º 01, através de documento de nomeação para representação no 
procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo V, devendo ainda identificar-se, exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2. Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório, com poderes para representar a 
empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento 
comprobatório deve ser: 
 

a.1)  Instrumento público ou 
a.2)  Instrumento particular com firma reconhecida, no qual se declare expressamente ter 

poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. 
contrato social, ata de eleição de diretoria). 

a.3) A procuração deverá obrigatoriamente ser apresentada junto com o Contrato Social da 
empresa, requerimento de empresário, ou outro ato constitutivo a fim de verificar os 
poderes de quem outorgou a procuração. 

 
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame.  
 
5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original; cópia autenticada 
ou cópia simples, acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira e equipe de 
apoio. 
 
5.4. É facultado a Pregoeira na falta de apresentação do ato de investidura do outorgante (ex. contrato 
social, registro cadastral) verificar junto ao site da Receita Federal o quadro de sócios e administradores 
do licitante. 
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5.5. Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma será 
aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 
 
5.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada da fase de lances, salvo autorização expressa da Pregoeira. 
 
6 – PRÉ – HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão apresentar diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 
01 e 02, Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo VI, podendo ou não ser entregue num terceiro envelope. 

6.2. Deverão apresentar a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação num terceiro envelope, as licitantes que optarem por encaminhar os Envelopes n.º 01 e 
02 (proposta e documentação) via postal. 

6.2.1. Na hipótese de não apresentação da declaração e/ou de sua apresentação em desconformidade 
com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria sessão, desde que 
possua representante legal com poderes para fazê-lo presente a sessão. 
 
6.3. Caso a empresa se enquadre no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para 
obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar diretamente a 
Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02, Declaração de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), conforme o 
modelo constante no Anexo VII. 
 
6.3.1. Caso não haja a comprovação do enquadramento, as proponentes poderão participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos na lei Complementar 
n.º 123/2006. 
 
6.3.2. A ausência de representante na sessão pública da licitação, implica na preclusão do direito ao 
tratamento diferenciado, na etapa de classificação das propostas, não impedindo, todavia, a participação 
do licitante no certame. 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal além da razão social da empresa, os 
seguintes dizeres: 

Envelope contendo a proposta: ENVELOPE nº. 01: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 
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Envelope contendo os documentos de habilitação: ENVELOPE nº. 02: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 

8 - DA PROPOSTA - Envelope nº. 01 

8.1. Os licitantes deverão entregar a proposta, além do formato impresso, conforme dados 
do subitem 8.3, por meio magnético (CD ou pen drive), utilizando o sistema Betha Auto 
Cotação, o qual é disponibilizado sem qualquer custo na seguinte página eletrônica: 
download.betha.com.br 
 
As instruções para baixar o programa são as seguintes: 
 
* Acesse a página eletrônica download.betha.com.br 
* Clique no link: Compras Auto-Cotação; 
* Clique no link: 2.0.25 – 25/07/2017 10:55; 
* Clique no link: Completo-AutoCotacao-2025.exe 
 
8.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente ou impressa pelo Betha Auto 
Cotação, e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador. 
 
8.3. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome da empresa, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, dados bancários; 
b) Número do pregão; 
c) Especificações de forma clara e detalhada do objeto cotado, que deverão estar de acordo com as 
exigências constantes neste EDITAL, não se admitindo propostas alternativas; 
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data para o recebimento 
e abertura dos envelopes desta licitação; 
e) Valor da oferta, cotados em moeda nacional, limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, com exceção 
dos itens com preço máximo a R$ 0,10 (dez centavos), que poderão ser cotados com no máximo 03 
(três) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos sem arredondamento pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio.  
 
8.4. Faz-se necessário o acréscimo da terceira casa decimal nos itens acima descritos tendo em vista as 
seguintes questões: 
 
a) tais itens são agulhas/seringas; 
b) devido ao consumo destes itens ser grande, a diferença de um milésimo por unidade representa uma 
diferença significativa no valor total, e optou-se pela aquisição por unidade e não embalagem dos itens já 
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citados, devido ao fato dos mesmos terem apresentações variadas em relação a quantidade de fabricante 
para fabricante, evitando com isso um possível direcionamento. 

8.5 No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer aos 
descritivos e características do modelo de proposta.  

8.6. Na proposta da licitante deverá conter com clareza as especificações e a MARCA do produto a ser 
cotado sob pena de desclassificação do item na ausência desta informação, observando que as 
características do produto a ser cotado deverão ser iguais ou superiores às mencionadas. 

8.7. Será desclassificada a proposta com preço manifestamente incompatível ou superior aos praticados 
no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.7.1. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para os produtos, objeto desta 
licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação por parte da licitante. 

8.8. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-
obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos, objeto desta licitação. 

8.9. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 
para-fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, 
alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

8.10. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

8.11. Não será permitida qualquer alteração dos preços durante a validade da Ata de registro de preços. 

8.11.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes a concessão de 
reajustamentos dos preços, em face da superveniência de fatos imprevisíveis no momento da entrega da 
proposta. 

8.12. A Pregoeira solicitará para o proponente, sempre que houver indicio de a proposta ser 
incompatível, documentação que comprove que a empresa tem condições de praticar o valor ofertado. 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº. 02 

9.1. Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar, inserido no envelope N.º 02, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e Fiscal: 
 
9.1.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal, Qualificação Econômica-Financeira e Técnica, que de acordo com a legislação em vigor, 
deverão ser apresentados são os seguintes: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com prazo de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 
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b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. Os documentos 
podem ser substituídos por Certidão Simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes 
dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 
60 (sessenta) dias. (Se este(s) documento(s) já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o 
credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no envelope de Habilitação). 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br; 

g) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br. 

h) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação; 

i) Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

j) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária 
Estadual ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela empresa: produção, importação, 
armazenamento, distribuição ou comercialização de materiais e/ou equipamentos hospitalares; 

k) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica; 

l) Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pelo órgão competente do 
Ministério da Saúde – ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ou a publicação no D.O.U.  
 

9.1.2. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 60 (sessenta) dias a 
partir da data de emissão. 
 
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
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9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 
 
9.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9.3. Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em vias originais 
ou por qualquer processo de cópia, a exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile), 
autenticada por cartório competente, pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio ou ainda 
publicação em órgão de imprensa oficial: 
 
9.3.1. Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação pela Pregoeira ou pelos membros 
da Equipe de Apoio, a mesma será feita durante a sessão. 

9.3.2. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pela Pregoeira. 

9.4. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 
irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo 
com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

9.5. Os documentos serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes. 
A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
vencida, a(s) licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do Processo Licitatório. 

9.6. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos. 

9.7. O não atendimento ao solicitado acarretará na inabilitação da empresa participante. 

9.8.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/cnep); 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 10 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
e) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 

 
9.8.1.  Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 10 (dez) minutos. 

10.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 

10.3. Uma vez 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. 

10.4. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Pregoeira, este efetuará rubrica, conferência, 
análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital. 

10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do edital. 

10.6. A Pregoeira classificará para a fase seguinte a licitante que apresentar o MENOR PREÇO e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
relativamente à de menor preço. 

10.6.1. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

10.6.2. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 

10.6.3. Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á o menor preço. 

10.7. A Pregoeira convocará as licitantes classificadas conforme item 10.6 para a apresentação de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 
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10.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão 
da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  

10.9. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.10. Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias, 
conforme item 06 deste Edital. 

10.11.1. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente 
com o novo proponente, até a apuração da proposta que atenda ao Edital. 

10.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes presentes. 

10.14. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se 
opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresentarem cotação de valor zero. 

10.15. A qualquer momento a Pregoeira poderá suspender temporariamente a sessão, para analise 
detalhada das propostas e/ou documentação apresentadas, estabelecendo nova data e horário para 
prosseguimento. 

10.16. Vícios de mera formalidade ou sanáveis no momento do certame pelo credenciado da licitante não 
implicarão a sua inabilitação ou desclassificação. 

11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a 
Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

11.1.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a 
Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
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11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora, encaminhando o processo para homologação por parte da Prefeita Municipal. 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

11.7. O Município poderá adiar ou revogar o presente pregão por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Deverá anular 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

11.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços.  

11.9. A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou 
o EDITAL, e, posteriormente, para efeito de validade, pelo Chefe do Executivo. 
 
11.10. A licitante que, convocada para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado neste EDITAL, 
restará impedida de participar do Registro de Preços.  
 
11.11. Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação do resumo da ata e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  
 

12 – DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

12.1. Para verificar se o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo I, será 
obrigatória a apresentação de amostras. 
 
12.2. A licitante declarada vencedora de cada item, que conste a obrigação da entrega da amostra, terá 
o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do 1º dia útil subsequente à data da realização da sessão 
pública do pregão, para apresentá-la, na quantidade de 03 (três) unidades cada item. 
12.3. As amostras deverão estar embaladas adequadamente e devidamente identificadas com o número 
do pregão, número do item e razão social do proponente. As amostras deverão ser entregues no 
Departamento de Compras e Licitações e serão recebidas mediante o Termo de Recebimento. 
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12.4. Os critérios de avaliação dos produtos, estão definidos no Anexo VIII deste edital, sendo que a 
avaliação será feita pela Secretaria de Saúde. 
 
12.5. O laudo de análise das amostras indicará a aprovação ou não do objeto analisado, fundamentado, 
devendo constar a assinatura de quem o elaborou, sendo anexado aos autos do processo licitatório. 
 
12.6. Em havendo a reprovação da amostra, a empresa será desclassificada no item não atendido e a 
Pregoeira convocará a segunda classificada para apresentar a amostra, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda as especificações descritas no edital. 
 
12.7. As amostras não serão devolvidas, pois servirão para a realização de comparações.  
 
 
13 - DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. Serão registrados os preços oferecidos pelas empresas que obtiverem a melhor classificação, 
observando-se o critério objetivo de melhor preço determinado por este EDITAL. 

13.2. Os produtos serão fornecidos pelo licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM registrado, 
ou por todos os que aderirem ao preço registrado, sempre que forem solicitados. 

13.3. Não mais sendo possível a aquisição do objeto da empresa classificada em primeiro lugar, será 
realizada a compra da segunda colocada, a qual será informada através de solicitação para a entrega do 
produto, cumprindo-a no prazo previamente determinado.  

13.3.1. Em surgindo a impossibilidade de o segundo colocado fornecer o objeto licitado, o mesmo 
procedimento será realizado em relação ao terceiro colocado. 

13.4. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses. 

13.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas pelo 
Decreto Federal 7.892/2013. 

13.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  
 
13.6.1.  Alternativamente à convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração 
poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinada. 
 
13.6.2.  O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito pela administração. 
 
14 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. O acompanhamento da execução da ata ficará a cargo da Servidora JÚLIA POLENZ, RG nº 
10.781.965.31, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
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14.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a entrega dos materiais, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na entrega dos materiais, cabendo à licitante vencedora adotas as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a entrega dos materiais. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
14.3. A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 
vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

15 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

15.1. O fornecimento dos materiais será de forma parcelada, ou seja, conforme as necessidades 
apresentadas pelo Município, e a entrega se dará no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados após o 
recebimento da AF – Autorização de Fornecimento. Em caso de emergência ou calamidade pública, a 
contratada deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, somente em relação 
à quantidade mínima de materiais básicos solicitados necessários à manutenção provisória das atividades 
da Unidade de Saúde. 

15.2. Os materiais deverão ser entregues diretamente na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, 
situada na Rua Rui Barbosa, nº 325, Centro, Agudos do Sul, de segunda a sexta-feira nos seguintes 
horários: 

� Manhã das 08h00min até as 11h00min; 
� Tarde das 13h00min até às 16h30min.  

15.3. O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, correrão por conta e risco da 
Contratada. 

15.4. Os materiais a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 2/3 (dois terços) de validade 
útil do prazo total da validade, a partir da data de entrega dos produtos. 

15.5. Os itens com defeito ou com prazo de validade fora do estabelecido no item acima, deverão ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

15.6. Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, o MUNICÍPIO designará os servidores que 
atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 

a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação; 

b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e conseqüente 
aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório. 
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15.7. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens no Município de Agudos do Sul 
solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade. 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

16.2. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em nome da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, CNPJ nº. 
76.105.667/001-10, endereço Avenida Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - Agudos do Sul – PR, 
bem como o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, indicando-se ainda 
os produtos fornecidos. 

16.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  
 
16.4. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

16.5. Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 

16.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Agudos do Sul. 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes do fornecimento, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
04.01 Fundo Municipal de Saúde  
0401.10 Saúde  
0401.10.301 Atenção Básica  
04.01.10.301.0009 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar par 
04.01.10.301.0009.2.011 Manter e incrementar o Atendimento nas Unid. de Saúde de Atenção Básica 

124-3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 
125-3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.30 MATERIAL DE CONSUMO  
128-3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.49 MATERIAL DE CONSUMO 
126-3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.49 MATERIAL DE CONSUMO 

04.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
04.01.10.302.0009 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar par 
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04.01.10.302.0009.2.013 Manter as Ações de Pronto Atendimento Un. Moises Lupion 
145-3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 
146-3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 

04.01.10.304 Vigilância Sanitária  
04.01.10.304.0010 Exercer Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica  
04.01.10.304.0010.2.016 Promover ações de Vigilância em Saúde - Epidemiológica e Sanitária 

172-3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.32 MATERIAL DE CONSUMO  
173-3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.49 MATERIAL DE CONSUMO 

 
18 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
18.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
18.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no 
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
18.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) promover o reequilíbrio contratual, desde que o fornecedor efetue a devida comprovação do aumento 
pretendido; 
 
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
18.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
19 – DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS 
 
19.1. Os preços registrados não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de sua vigência, 
ressalvado o previsto no item 17 supracitado deste Edital. 
 
20 - DAS SANÇÕES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 
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20.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em entregar os itens solicitados, após o prazo 
estabelecido na Autorização de Fornecimento, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 

20.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 

20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 anos. 

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 

20.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

20.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 

20.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de 
Agudos do Sul em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

20.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

21 – CONDIÇÕES GERAIS 

21.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

21.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 

21.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e a equipe de 
apoio. 
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21.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento. 

21.5. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após 
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

21.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º. Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 

21.7. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o estabelecido no 
art. 65 da Lei 8.666/93 

21.8. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.   

21.9. Conforme previsão do art. 48, § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as 
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.                       

21.10. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I: Termo de Referência; 
- Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 
- Anexo III: Modelo de Proposta; 
- Anexo IV: Modelo de Declarações; 
- Anexo V: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo VI: Modelo de Declaração de Requisitos; 
- Anexo VII: Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
- Anexo VIII: Critérios de Avaliação das Amostras. 

21.11. Para dirimir eventuais duvidas que venham a surgir da presente Licitação fica eleito o Foro 
Regional Metropolitano de Fazenda Rio Grande, Paraná. 

21.12. O Presente procedimento reger-se-á pelo disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02, 
bem como as normas de Direito Público, sendo os casos omissos resolvidos pela Pregoeira em 
observância das normas supra. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

I.I – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, conforme especificações abaixo: 

   
VALOR MÁXIMO 

ITEM UND. QTDE ESPECIFICAÇÕES UNITÁRIO TOTAL 

1 PCT 300 

Abaixador de língua - espátula de madeira, 
descartável, formato convencional liso, com 
extremidades arredondadas, superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, espessura e largura 
uniforme em toda sua extensão, sem ranhuras, 
medindo 1,5 cm de largura e 14 cm de 
comprimento. Pacote com 100 unidades. 

R$ 3,83 R$ 1.149,00 

2 GL 50 
Água destilada para autoclave, não estéril, galão 
com 5 litros.   R$ 15,33 R$ 766,50 

3 CX 100 

AGULHA 20X5,5 EM AÇO INOXIDÁVEL, 
SILICONIZADA, CÂNULA COM PAREDES E BISEL 
TRIFACETADO, ADAPTADOR TIPO LUER, CANHÃO 
EM POLIPROPILENO COLORIDO, ATÓXICA, 
APIROGÊNICA DESCARTÁVEL E ATRAUMÁTICA, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO 
COM ABERTURA EM PÉTALA ESTÉRIL. CAIXA COM 
100 UNIDADES. 

R$ 10,75 R$ 1.075,00 

4 CX 100 

Agulha descartável 13 x 0,45 mm (26G ½"), 
agulha hipodérmica com parede fina, bisel 
trifacetado, cânula feita em aço inoxidável forte, 
flexível, siliconizada. Canhão colorido para facilitar 
a identificação visual do calibre da agulha; protetor 
plástico que garante a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento à seringa. Agulha 
descartável, estéril por óxido de etileno, embalada 
unitariamente. Com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Acondicionada em caixas com 
100 unidades.   

R$ 7,20 R$ 720,00 
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5 CX 50 

AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,60mm (22G1"), 
AGULHA HIPODÉRMICA, COM PAREDE FINA, 
BISEL TRIFACETADO, CÂNULA FEITA EM AÇO 
INOXIDÁVEL FORTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA. 
CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A 
IDENTIFICAÇÃO VISUAL AO CALIBRE DA AGULHA, 
PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL 
PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR 
ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, 
EMBALADA UNITARIAMENTE. COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO 
DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO 
COMPETENTE. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 
100 UNIDADES.  

R$ 7,09 R$ 354,50 

6 CX 200 

Agulha descartável 25 x 0,70 mm (22G 1"),  
agulha hipodérmica com parede fina, bisel 
trifacetado, cânula feita em aço inoxidável forte, 
flexível, siliconizada. Canhão colorido para facilitar 
a identificação visual do calibre da agulha; protetor 
plástico que garante a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento à seringa. Agulha 
descartável, estéril por óxido de etileno, embalada 
unitariamente. Com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Acondicionada em caixas com 
100 unidades.   

R$ 6,24 R$ 1.248,00 

7 CX 300 

Agulha descartável 25 x 0,80 mm (21G x 1"),  
agulha hipodérmica com parede fina, bisel 
trifacetado, cânula feita em aço inoxidável forte, 
flexível, siliconizada. Canhão colorido para facilitar 
a identificação visual do calibre da agulha; protetor 
plástico que garante a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento à seringa. Agulha 
descartável, estéril por óxido de etileno, embalada 
unitariamente. Com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Acondicionada em caixas com 
100 unidades.   

R$ 6,95 R$ 2.085,00 
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8 CX 100 

Agulha descartável 30 x 0,70mm (22G 1 1/4"), 
agulha hipodérmica com parede fina, bisel 
trifacetado, cânula feita em aço inoxidável forte, 
flexível, siliconizada. Canhão colorido para facilitar 
a identificação visual do calibre da agulha; protetor 
plástico que garante a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento à seringa. Agulha 
descartável, estéril por óxido de etileno, embalada 
unitariamente. Com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Acondicionada em caixas com 
100 unidades.   

R$ 8,30 R$ 830,00 

9 CX 300 

Agulha descartável 40 x 12 mm (18G 1 ½"),  
agulha hipodérmica com parede fina, bisel 
trifacetado, cânula feita em aço inoxidável forte, 
flexível, siliconizada. Canhão colorido para facilitar 
a identificação visual do calibre da agulha; protetor 
plástico que garante a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento à seringa. Agulha 
descartável, estéril por óxido de etileno, embalada 
unitariamente. Com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente. Acondicionada em caixas com 
100 unidades.   

R$ 7,68 R$ 2.304,00 

10 FR 1000 
Álcool etílico hidratado 70° INPM, composto de 
álcool etílico 70% (p/p) e água q.s.p. Frasco com 
1.000 mL.  

R$ 5,11 R$ 5.110,00 

11 UN 500 

Algodão hidrófilo, 500 gr. 100% algodão, não 
estéril, em camada em forma de rolo, isento de 
alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer 
outros componentes que possam agredir a pele. 

R$ 11,67 R$ 5.835,00 

12 UN 50 

Almotolia plástica âmbar, capacidade para 250 mL, 
com tampa, confeccionada inteiramente em 
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, com parede uniformes em sua espessura 
e diâmetro regular em toda extensão; bico reto e 
longo confeccionado em plástico flexível, provido 
de encaixe adequado para fechamento perfeito; 
roqueador confeccionado em plástico rígido 
provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe 
de bisnaga; tampa confeccionada em plástico 
rígido.  

R$ 2,58 R$ 129,00 

13 UN 50 

Almotolia plástica transparente, capacidade para 
250 mL, com tampa, confeccionada inteiramente 
em plástico apropriado, resistente, flexível, 
bisnaga inteiriça, com parede uniformes em sua 
espessura e diâmetro regular em toda extensão; 
bico reto e longo confeccionado em plástico 

R$ 2,68 R$ 134,00 
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flexível, provido de encaixe adequado para 
fechamento perfeito; roqueador confeccionado em 
plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga; tampa confeccionada 
em plástico rígido. 

14 PCT 5 Aparelho de tricotomia com 1 lâmina, descartável. 
Embalagem com 5 unidades.  

R$ 6,49 R$ 32,45 

15 UN 500 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 15CM X 
1M R$ 0,64 R$ 320,00 

16 UN 5000 

Atadura de crepom 10 cm x 4,5 m (1,8 m em 
repouso), composta de 90% de algodão, 9% de 
poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm2, de 
tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, 
insípido com bordas devidamente acabadas, não 
permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer 
defeitos. Produto não estéril, podendo ser 
esterilizado pelos processos de autoclave e óxido 
de etileno. Embaladas individualmente. Apresentar 
amostra os 3 primeiros colocados em  até 3 dias 
úteis após o certame. 

R$ 0,86 R$ 4.300,00 

17 UN 5000 

Atadura de crepom 15 cm x 4,5 m (1,8 m em 
repouso), composta de 90% de algodão, 9% de 
poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm2, de 
tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, 
insípido com bordas devidamente acabadas, não 
permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer 
defeitos. Produto não estéril, podendo ser 
esterilizado pelos processos de autoclave e óxido 
de etileno. Embaladas individualmente.  

R$ 0,93 R$ 4.650,00 

18 UN 1000 

Atadura de crepom 20 cm x 4,5 m (1,8 m em 
repouso), composta de 90% de algodão, 9% de 
poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm2, de 
tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, 
insípido com bordas devidamente acabadas, não 
permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer 
defeitos. Produto não estéril, podendo ser 
esterilizado pelos processos de autoclave e óxido 
de etileno. Embaladas individualmente.  

R$ 1,43 R$ 1.430,00 

19 UN 1000 

Atadura de crepom 6 cm x 4,5 m (1,8 m em 
repouso), composta de 90% de algodão, 9% de 
poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm2, de 
tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, 
insípido com bordas devidamente acabadas, não 
permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer 
defeitos. Produto não estéril, podendo ser 
esterilizado pelos processos de autoclave e óxido 
de etileno. Embaladas individualmente. Apresentar 
amostra os 3 primeiros colocados em  até 3 dias 
úteis após o certame. 

R$ 0,58 R$ 580,00 

20 UN 100 ATADURA GESSADA 06CM X 2MTS  R$ 1,21 R$ 121,00 
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21 UN 1000 ATADURA GESSADA 10CM X 3M R$ 1,85 R$ 1.850,00 
22 UN 500 ATADURA GESSADA 15CM X 3M R$ 3,99 R$ 1.995,00 
23 UN 100 ATADURA GESSADA 20CM X 4M R$ 4,37 R$ 437,00 

24 CX 10 

Avental para procedimento em manga longa, 
descartável, punho com elástico, amarração em 
tiras, fechamento do colarinho através de velcro, 
tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, 
atóxico, hipoalergênico, não estéril, cor branca, 
tamanho médio (120cmx140cm), caixa com 10 
unidades 

R$ 17,54 R$ 175,40 

25 UN 500 

Bandagem triangular, composta de 70 % de 
algodão, 30% de poliéster, impregnada com óxido 
de zinco, acácia, glicerina e petrolato branco, 
embaladas individualmente, tamanho médio 

R$ 18,99 R$ 9.495,00 

26 UN 1000 

Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com 
capacidade para 2.000 mL. Válvula anti-refluxo 
vertical. Frente transparente com escala de volume 
impressa de forma legível; parte de trás leitosa, 
facilitando leitura e visualização do aspecto da 
urina; suporte de fixação com haste rígida e alça 
com 40 cm; tubo extensor de PVC com 110 cm 
transparente, atóxico, flexível, isenta de dobras, 
com pinça corta-fluxo; pronto para coleta de urina 
com membrana de látex, auto-vedante; conector 
universal com ajuste para as sondas vesicais, com 
tampa protetora; apirogênica e descartável; 
embaladas individualmente, esterilizada em óxido 
de etileno.  

R$ 2,90 R$ 2.900,00 

27 UN 20 

Bolsa descartável para colostomia 40mm, dotada 
de orifício circular localizado no seu terço superior, 
com adesivo hipoalergênico. Embalagem contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

R$ 9,27 R$ 185,40 

28 UN 50 Cadarço de algodão, com largura 
aproximadamente de 1 cm, rolo com 10 m.  R$ 4,47 R$ 223,50 

29 UN 50 

Campo operatório, compressa de campo 
operatório 10G, sem radiopaco, medindo 
23x25cm, constituída de 04 camadas de gaze 
sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm2 
aproximadamente em cada camada, cor branca, 
bordas devidamente acabadas através do ponto 
overloque, formato retangular, provido de alça, 
cantos arredondados, embalada em pacote com 50 
peças 

R$ 24,10 R$ 1.205,00 
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30 UN 50 

Campo operatório, compressa de campo 
operatório 30G, sem radiopaco, medindo 
45x50cm, constituída de 04 camadas de gaze 
sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm2 
aproximadamente em cada camada, cor branca, 
bordas devidamente acabadas através do ponto 
overloque, formato retangular, provido de alça, 
cantos arredondados, embalada em pacote com 50 
peças 

R$ 72,27 R$ 3.613,50 

31 UN 50 

Campo operatório, compressa de campo 
operatório 35G, sem radiopaco, medindo 
45x50cm, constituída de 04 camadas de gaze 
sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm2 
aproximadamente em cada camada, cor branca, 
bordas devidamente acabadas através do ponto 
overloque, formato retangular, provido de alça, 
cantos arredondados, embalada em pacote com 50 
peças 

R$ 161,36 R$ 8.068,00 

32 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 0 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS data de esterilização e de validade. 

R$ 2,94 R$ 14,70 

33 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 00 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

R$ 3,60 R$ 18,00 

34 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 1 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

R$ 2,75 R$ 13,75 

35 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 2 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

R$ 2,60 R$ 13,00 

36 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 3 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

R$ 2,74 R$ 13,70 

37 UN 5 Cânula de Guedel Orofaríngea nº 4 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada R$ 2,93 R$ 14,65 
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individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

38 UN 5 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 5 fabricada em 
PVC cirúrgico transparente e OS Cristal; embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
transparente esterilizado embalagem contendo 
externamente dados de identificação, registro do 
MS, data de esterilização e de validade. 

R$ 2,74 R$ 13,70 

39 UN 200 

Cateter intravenoso periférico IV N° 16 (jelco), 
descartável, confeccionado em teflon e 
poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada 
com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou 
resíduos de manufatura de aço. Com conector 
luer-lock translúcido, codificado em cores com 
ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em 
pétala, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização, validade e registro no órgão 
competente. 
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 1,36 R$ 272,00 

40 UN 500 

Cateter intravenoso periférico IV N° 18 (jelco), 
descartável, confeccionado em teflon e 
poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada 
com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou 
resíduos de manufatura de aço. Com conector 
luer-lock translúcido, codificado em cores com 
ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em 
pétala, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização, validade e registro no órgão 
competente.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 1,39 R$ 695,00 
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41 UN 3000 

Cateter intravenoso periférico IV N° 20 (jelco), 
descartável, confeccionado em teflon e 
poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada 
com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou 
resíduos de manufatura de aço. Com conector 
luer-lock translúcido, codificado em cores com 
ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em 
pétala, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização, validade e registro no órgão 
competente.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 1,48 R$ 4.440,00 

42 UN 3000 

Cateter intravenoso periférico IV N° 22 (jelco), 
descartável, confeccionado em teflon e 
poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada 
com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou 
resíduos de manufatura de aço. Com conector 
luer-lock translúcido, codificado em cores com 
ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em 
pétala, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização, validade e registro no órgão 
competente.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 1,27 R$ 3.810,00 

43 UN 3000 

Cateter intravenoso periférico IV N° 24 (jelco), 
descartável, confeccionado em teflon e 
poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada 
com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou 
resíduos de manufatura de aço. Com conector 
luer-lock translúcido, codificado em cores com 
ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em 
pétala, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, 
com dados de identificação e procedência, data e 
tipo de esterilização, validade e registro no órgão 
competente.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 1,35 R$ 4.050,00 
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44 UN 500 

Cateter para oxigênio n° 04 - Cateter de oxigênio, 
com diâmetro de 2,0mm, medindo 
aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. 
Embalagem estéril individual em papel grau 
cirúrgico com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,96 R$ 480,00 

45 UN 500 

Cateter para oxigênio n° 06 - Cateter de oxigênio, 
com diâmetro de 2,0mm, medindo 
aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. 
Embalagem estéril individual em papel grau 
cirúrgico com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,13 R$ 565,00 

46 UN 100 

Cateter para oxigênio n° 08 - Cateter de oxigênio, 
com diâmetro de 2,0mm, medindo 
aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. 
Embalagem estéril individual em papel grau 
cirúrgico com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,00 R$ 100,00 

47 UN 100 

Cateter para oxigênio n° 10 - Cateter de oxigênio, 
com diâmetro de 2,0mm, medindo 
aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. 
Embalagem estéril individual em papel grau 
cirúrgico com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,02 R$ 102,00 

48 UN 100 

Cateter para oxigênio n° 12 - Cateter de oxigênio, 
com diâmetro de 2,0mm, medindo 
aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. 
Embalagem estéril individual em papel grau 
cirúrgico com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,24 R$ 124,00 

49 UN 500 

Cateter para oxigênio tipo óculos, utilizado na 
inalação de oxigênio em pacientes adultos com 
transtornos de respiração e/ou com perturbações 
no transporte de oxigênio. Fabricado em PVC, 
atóxico, flexível, na cor verde, anatômico, conector 
universal de fácil adaptação, estéril, embalado 
individualmente.   

R$ 0,94 R$ 470,00 

50 UN 200 
Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça 
em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, 
estéril. Embalado individualmente. 

R$ 0,38 R$ 76,00 

51 UN 10 
Colar cervical adulto, desmontável com abertura 
frontal para traqueostomia, com protetor de 
queixo acolchoado tamanho grande 

R$ 14,68 R$ 146,80 

52 UN 10 Colar cervical adulto, desmontável com abertura 
frontal para traqueostomia, com protetor de R$ 15,34 R$ 153,40 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 28 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

queixo acolchoado tamanho médio. 

53 UN 20 
Colar cervical adulto, desmontável com abertura 
frontal para traqueostomia, com protetor de 
queixo acolchoado tamanho médio 

R$ 16,20 R$ 324,00 

54 UN 20 
Colar cervical adulto, desmontável com abertura 
frontal para traqueostomia, com protetor de 
queixo acolchoado tamanho pequeno 

R$ 18,42 R$ 368,40 

55 UN 5 
Colar cervical pediátrico, desmontável com 
abertura frontal para traqueostomia, com protetor 
de queixo acolchoado tamanho médio 

R$ 31,16 R$ 155,80 

56 UN 5 

Colete imobilizador dorsal (tipo Ked) modelo 
adulto, de material impermeabilizado, cintos com 
fechos antiderrapantes de engate rápido em cores 
padronizadas, cinto central amarelo, cinto 
subabdominal vermelho, cinto para os membros 
inferiores preto, alças que permitem a 
movimentação em bloco da vítima de material 
radiotransparente, almofada anatômica para 
cabeça e dois tirantes para fixação nos níveis da 
fronte e do mento, acondicionada em bolsa 
transparente.  

R$ 252,09 R$ 1.260,45 

57 UN 500 

Coletor para material perfuro cortante 
contaminado, com capacidade total para 20 litros, 
confeccionado em material apropriado, rígido, 
impermeável e resistente a perfurações em 
condições de uso e descarte, resistente à queda, 
mantendo integridade com relação a montagem e 
fechamento, isento de ruptura, com sistema de 
abertura e fechamento prático e seguro ao 
manuseio, com orientação de uso do fabricante 
colocadas de forma que permita fácil visualização 
e compreensão em cada coletor. Com alça para 
transporte, resistente e fixa ao coletor, 
posicionada de forma funcional e tampa afixada ao 
coletor com dispositivo que assegura a inviolação 
do mesmo. 

R$ 8,41 R$ 4.205,00 

58 UN 500 

Coletor para material perfuro cortante 
contaminado, com capacidade total para 13 litros, 
confeccionado em material apropriado, rígido, 
impermeável e resistente a perfurações em 
condições de uso e descarte, resistente à queda, 
mantendo integridade com relação a montagem e 
fechamento, isento de ruptura, com sistema de 
abertura e fechamento prático e seguro ao 
manuseio, com orientação de uso do fabricante 
colocadas de forma que permita fácil visualização 
e compreensão em cada coletor. Com alça para 
transporte, resistente e fixa ao coletor, 
posicionada de forma funcional e tampa afixada ao 
coletor com dispositivo que assegura a inviolação 

R$ 6,25 R$ 3.125,00 
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do mesmo. 

59 PCT 10000 

Compressa de gaze 10 x 10 cm: constituída de 
tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios 
por cm2, com 5 dobras e 8 camadas de modo a 
medir 10 x 10 cm quando dobrada, 980 g por 
pacote, com as bordas voltadas para parte interna 
e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa 
capacidade de absorção, ser macia, isenta de 
impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou 
substâncias alergênicas. Pacote com 500 unidades, 
não estéril. Conforme normas da ABNT NBR 
13.843.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 47,69 
R$ 

476.900,00 

60 PCT 10000 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: constituída de 
tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios 
por cm2, com 5 dobras e 8 camadas de modo a 
medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por 
pacote com as bordas voltadas para parte interna 
e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa 
capacidade de absorção, ser macia, isenta de 
impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou 
substâncias alergênicas. Pacotes com 500 
unidades, não estéril. Conforme normas da ABNT 
NBR 13.843.  
Apresentar amostra em até 2 dias úteis após 
o certame. 

R$ 28,59 R$ 
285.900,00 

61 RL 50 

COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, EM ROLO, 
MEDINDO 91CM X 91M, 13 FIOS POR CM2, NÃO 
ESTÉRIL, TECIDO 100% ALGODÃO, 4 DOBRAS E 8 
CAMADAS, ALVEJADA, HIDROFILIZADA, ISENTA 
DE RESÍDUOS, FALHAS E MANCHAS, SEM 
FILAMENTO RADIOPACO, APRESENTAR REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

R$ 72,49 R$ 3.624,50 

62 UN 50 

Detergente enzimático 1.000 mL - Limpador multi 
enzimático à base de no mínimo quatro enzimas 
dos grupos das amilases, proteases, lipases e 
carboidrases, conter álcool isopropílico, água 
purificada, estabilizante, detergente não iônico, 
biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pH na 
faixa neutra, indicado para limpeza manual e 
automática.  

R$ 34,28 R$ 1.714,00 

63 UN 400 

Dispositivo para infusão venosa descartável n° 19. 
Cânula em aço inoxidável, tubo de vinil flexível e 
asas flexíveis na cor padrão. Siliconizado e estéril.  
Agulha com bisel trifacetado com conector luer e 
tampa protetora flexível. Embalado 
individualmente em material atóxico e que garanta 
sua integridade e abertura asséptica.  

R$ 0,44 R$ 176,00 
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64 UN 1000 

Dispositivo para infusão venosa descartável n° 21. 
Cânula em aço inoxidável, tubo de vinil flexível e 
asas flexíveis na cor padrão. Siliconizado e estéril.  
Agulha com bisel trifacetado com conector luer e 
tampa protetora flexível. Embalado 
individualmente em material atóxico e que garanta 
sua integridade e abertura asséptica.  

R$ 0,46 R$ 460,00 

65 UN 1000 

Dispositivo para infusão venosa descartável n° 23. 
Cânula em aço inoxidável, tubo de vinil flexível e 
asas flexíveis na cor padrão. Siliconizado e estéril.  
Agulha com bisel trifacetado com conector luer e 
tampa protetora flexível. Embalado 
individualmente em material atóxico e que garanta 
sua integridade e abertura asséptica.  

R$ 0,18 R$ 180,00 

66 UN 1000 

Dispositivo para infusão venosa descartável n° 25. 
Cânula em aço inoxidável, tubo de vinil flexível e 
asas flexíveis na cor padrão. Siliconizado e estéril.  
Agulha com bisel trifacetado com conector luer e 
tampa protetora flexível. Embalado 
individualmente em material atóxico e que garanta 
sua integridade e abertura asséptica.  

R$ 0,17 R$ 170,00 

67 UN 200 

Dispositivo para infusão venosa descartável n° 27. 
Cânula em aço inoxidável, tubo de vinil flexível e 
asas flexíveis na cor padrão. Siliconizado e estéril.  
Agulha com bisel trifacetado com conector luer e 
tampa protetora flexível. Embalado 
individualmente em material atóxico e que garanta 
sua integridade e abertura asséptica.  

R$ 0,16 R$ 32,00 

68 UN 10 

Dreno de Penrose n° 01 - Confeccionado em látex 
natural, descartável, flexível, formato tubular 
achatado, uniforme em todas sua extensão, 
paredes finas e maleáveis, estéril, embalagem 
individual.  

R$ 1,26 R$ 12,60 

69 UN 10 

Dreno de Penrose n° 02 - Confeccionado em látex 
natural, descartável, flexível, formato tubular 
achatado, uniforme em todas sua extensão, 
paredes finas e maleáveis, estéril, embalagem 
individual. 

R$ 1,87 R$ 18,70 

70 PCT 100 

Eletrodo adulto de monitor cardíaco, descartável, 
dorso de papel microporoso, adesivo 
hipoalergênico na face interna, com adesividade 
garantida em presença de umidade e gel sólido. 
Pacote com no mínimo 30 unidades. 

R$ 10,51 R$ 1.051,00 

71 PCT 50 

Eletrodo infantil de monitor cardíaco, descartável, 
dorso de papel microporoso, adesivo 
hipoalergênico na face interna, com adesividade 
garantida em presença de umidade e gel sólido. 
Pacote com no mínimo 20 unidades. 

R$ 7,72 R$ 386,00 
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72 UN 1000 

EQUIPO BURETA MICROGOTAS, CÂMARA 
GRADUADA COM CAPACIDADE DE 100 OU 150ML, 
DISPOSITIVO PARA INFUSÕES ENDOVENOSAS DE 
USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO. 
APRESENTA-SE COM UM TUBO DE PVC FLEXÍVEL 
DE APROXIMADAMENTE 1.500MM, EM UMA 
EXTREMIDADE APRESENTA A CÂMARA DE 
GOTEJAMENTO COM A PONTA PERFURANTE. NO 
MEIO DO TUBO SE LOCALIZA O REGULADOR DE 
FLUXO, O QUAL CONTROLA O GOTEJAMENTO E O 
FLUXO DA SOLUÇÃO. EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE.  

R$ 4,85 R$ 4.850,00 

73 UN 3000 EQUIPO CONECTOR 2 VIAS (POLIFIX) COM 
CORTA FLUXO (CLAMP) R$ 9,10 R$ 

27.300,00 

74 UN 5000 

Equipo macro gotas com pinça rolete de alta 
precisão, injetor lateral em "Y" com membrana 
autocicatrizante ou valvulado com área para rápida 
assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com 
filtro hidrófobo com 15 micras; câmara de 
gotejamento com filtro de fluído nos seu interior, 
transparente com gotejado para 20 gotas por mL e 
flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo 
extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme, 
transparente em toda sua extensão, igual ou 
superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer 
lock e protetores que garantam a sua esterilidade. 
Embalado individualmente, estéril.  O produto 
devera obedecer a legislação atual vigente. 

R$ 1,22 R$ 6.100,00 

75 UN 100 

Equipo micro gotas com pinça rolete de alta 
precisão, injetor lateral em "Y", com área para 
rápida assepsia com membrana autocicatrizante 
ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral 
com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de 
gotejamento com filtro de fluído no seu interior, 
transparente com microgotejador para 60 
mgts/mL, flexível e com perfurador do soro tipo 
lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno 
flexível, uniforme; transparente em toda sua 
extensão, igual ou superior a 1,20 m de 
comprimento.  Conector luer lock e protetores que 
garantam a sua esterilidade. Embalado 
individualmente, estéril. 

R$ 1,76 R$ 176,00 

76 UN 2500 

Equipo para administração de nutrição enteral por 
gravidade, macrogotas, estéril, descartável, 
utilizado para infusão de soluções enterais que 
permite o controle e dosagem do fluxo. Tubo de 
PVC azul flexível de aproximadamente 1500 mm, 
em uma extremidade apresenta a câmara de 
gotejamento com a ponta perfurante que se 
adapta tanto a bolsa ou ao frasco; ponta 
perfurante com filtro de ar hidrofóbico, respiro de 

R$ 4,61 R$ 
11.525,00 
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ar com filtro bacteriológico de 0,2 µ com tampa 
reversível localizado na ponta perfurante.  No meio 
do tubo se localiza o regulador de fluxo, o qual 
controla o gotejamento e o fluxo da solução. Na 
outra extremidade possui o conector escalonado o 
qual possibilita encaixe em vários tipos de 
dispositivos de infusão. Embalado individualmente. 

77 UN 10 

Esfigmomanometro aneróide portátil; braçadeira 
infantil; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 
mmhg; com resolução de 1,0 mmhg; com pera de 
borracha c/ válvula anti-refluxo e registro; 
manguito de borracha sem emendas com tubo de 
borracha; braçadeira em brim, com fixação ao 
braço por meio de velcro. Acondicionado em bolsa 
com zíper. 

R$ 61,65 R$ 616,50 

78 UN 10 

Esfigmomanômetro aneróide portátil; braçadeira 
adulto; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 
mmhg; com resolução de 1,0 mmhg; com pera de  
borracha c/ válvula anti-refluxo e registro; 
manguito de borracha sem emendas com tubo de 
borracha; braçadeira em brim, com fixação ao 
braço por meio de velcro. Acondicionado em bolsa 
com zíper. 

R$ 79,17 R$ 791,70 

79 UN 1000 

Esparadrapo impermeável, hipoalergênico, na cor 
branca, em tecido 100 % algodão, alvejado, isento 
de alvejantes ópticos e impurezas, com uma 
camada de adesivo a base de óxido de zinco, a 
outra face com borracha natural e resinas, 
medindo 10 cm x 4,5 m, bobinado em carretel 
plástico coberto com uma capa, também de 
plástico.   

R$ 6,73 R$ 6.730,00 

80 UN 1000 ESPARADRAPO 5,0 X 4,5 MTS R$ 6,25 R$ 6.250,00 

81 UN 500 
Especulo ginecológico descartável, tamanho G, 
estéril, siliconizado, embalado individualmente com 
material que promova barreira microbiana.   

R$ 1,62 R$ 810,00 

82 UN 500 
Especulo ginecológico descartável, tamanho M, 
estéril, embalado, siliconizado, individualmente 
com material que promova barreira microbiana.  

R$ 1,13 R$ 565,00 

83 UN 500 
Especulo ginecológico descartável, tamanho P, 
estéril, embalado, siliconizado, individualmente 
com material que promova barreira microbiana.   

R$ 1,15 R$ 575,00 

84 UN 10 

Estetoscópio adulto simples. Olivas em plástico 
transparente com acabamento sem rebarbas, 
conjunto biauricular em metal cromado, flexível e 
resistente na curvatura do tubo Y, auscultador 
simples, adulto, com diafragma de alta 
sensibilidade. Tubo Y em plástico.  

R$ 43,78 R$ 437,80 

85 UN 10 
Estetoscópio infantil simples. Olivas em plástico 
transparente com acabamento sem rebarbas, 
conjunto biauricular em metal cromado, flexível e 

R$ 42,97 R$ 429,70 
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resistente na curvatura do tubo Y, auscultador 
simples, adulto, com diafragma de alta 
sensibilidade. Tubo Y em plástico.  

86 UN 20 Extensão de PVC para umidificador com conector , 
apresentando um tamanho de 1,2m R$ 1,64 R$ 32,80 

87 CX 10 

Fio Catgut cromado 1, estéril, absorvível, medindo 
aproximadamente 75 cm de comprimento, com 
agulha de ½ círculo, cilíndrica, medindo 4 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, em envelope individual. Embalagem 
apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização até o 
momento do uso. A embalagem externa deve 
trazer os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 
unidades 

R$ 83,86 R$ 838,60 

88 CX 5 

Fio Catgut cromado 2-0, estéril, absorvível, 
medindo aproximadamente 75 cm de 
comprimento, com agulha de ½ círculo, cilíndrica, 
medindo 4 cm, com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de esterilização 
que permita abertura e transferência asséptica, 
mantendo a integridade do produto e sua 
esterilização até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade e 
número de registro no ministério da saúde. Caixa 
com 24 unidades 

R$ 78,58 R$ 392,90 

89 CX 10 

Fio Catgut simples 1, estéril, absorvível, medindo 
aproximadamente 75 cm de comprimento de 
comprimento, com agulha de ½ círculo, cilíndrica, 
medindo 4 cm, com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de esterilização 
que permita abertura e transferência asséptica, 
mantendo a integridade do produto e sua 
esterilização até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade e 
número de registro no ministério da saúde. Caixa 
com 24 unidades 

R$ 97,72 R$ 977,20 
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90 CX 5 

Fio Catgut simples 2-0, estéril, absorvível, medindo 
aproximadamente 75 cm de comprimento de 
comprimento, com agulha de ½ círculo, cilíndrica, 
medindo 4 cm, com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de esterilização 
que permita abertura e transferência asséptica, 
mantendo a integridade do produto e sua 
esterilização até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade e 
número de registro no ministério da saúde. Caixa 
com 24 unidades 

R$ 95,55 R$ 477,75 

91 CX 5 

Fio monofilamento nylon 2-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 2 cm, com bom corte, que não 
quebre ou entorte com facilidade, e em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data 
de validade e número de registro no ministério da 
saúde. Caixa com 24 unidades 

R$ 29,70 R$ 148,50 

92 CX 10 

Fio monofilamento nylon 2-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, cuticular, com agulha de 3/8 de 
círculo, triangular, medindo 3 cm, com bom corte, 
que não quebre ou entorte com facilidade, e em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao 
método de esterilização que permita abertura e 
transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no 
ministério da saúde. Caixa com 24 unidades 

R$ 27,16 R$ 271,60 

93 CX 20 

Fio monofilamento nylon 3-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, cuticular, com agulha de 3/8 de 
círculo, triangular, medindo 2 cm, com bom corte, 
que não quebre ou entorte com facilidade, e em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao 
método de esterilização que permita abertura e 
transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no 

R$ 22,68 R$ 453,60 
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ministério da saúde. Caixa com 24 unidades. 

94 CX 10 

Fio monofilamento nylon 3-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, cuticular, com agulha de 3/8 de 
círculo, triangular, medindo 3 cm, com bom corte, 
que não quebre ou entorte com facilidade, e em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao 
método de esterilização que permita abertura e 
transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no 
ministério da saúde. Caixa com 24 unidades 

R$ 26,54 R$ 265,40 

95 CX 20 

Fio monofilamento nylon 4-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, cuticular, com agulha de 3/8 de 
círculo, triangular, medindo 2 cm, com bom corte, 
que não quebre ou entorte com facilidade, e em 
envelope individual. Embalagem apropriada ao 
método de esterilização que permita abertura e 
transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no 
ministério da saúde. Caixa com 24 unidades 

R$ 32,44 R$ 648,80 

96 CX 10 

Fio monofilamento nylon 5-0, preto, estéril, não 
absorvível, medindo aproximadamente 45 cm de 
comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, 
triangular, medindo 2 cm, com bom corte, que não 
quebre ou entorte com facilidade, e em envelope 
individual. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e 
sua esterilização até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data 
de validade e número de registro no ministério da 
saúde. Caixa com 24 unidades 

R$ 31,27 R$ 312,70 

97 UN 500 

Fita adesiva com indicador de temperatura, 
medindo 19mm de largura e 30 m de 
comprimento, confeccionada em papel crepado 
que aceite escrita para identificação do material, 
recoberto de substância adesiva uniformemente 
distribuídas, com aderência eficiente e duradoura, 
porém, de fácil remoção, sem rasgar, deixar 
resíduos ou manchas na superfície, capaz de 
resistir a umidade e as condições térmicas da 
autoclavagem, com marcação termossensível, em 
forma de listas diagonais impressas com tinta 

R$ 5,73 R$ 2.865,00 
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especial, que se tornem marrom ou pretas, 
quando submetidas as temperaturas utilizadas na 
esterilização em autoclave. Enrolada em anel 
rígido. Deve ser armazenada em temperatura 
ambiente, sem que haja alteração do produto. 
Embalada, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data 
de fabricação, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde.  

98 UN 500 

FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10cm X 4,5 m 
HIPOALERGÊNICA, CONSTITUÍDA DE ADESIVO 
MICROPOROSO NÃO TRAÇADO, SUPERFÍCIE 
IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER 
SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, BOBINADO 
EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM CAPA 
TAMBÉM PLÁSTICA. 

R$ 6,26 R$ 3.130,00 

99 UN 1500 

FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5cm X 4,5 m 
HIPOALERGÊNICA, CONSTITUÍDA DE ADESIVO 
MICROPOROSO NÃO TRAÇADO, SUPERFÍCIE 
IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER 
SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, BOBINADO 
EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM CAPA 
TAMBÉM PLÁSTICA. 

R$ 3,75 R$ 5.625,00 

100 UN 2500 

Fita cirúrgica microporosa, medindo 25 mm x 10 
m, hipoalergênica, constituída de adesivo 
microporoso não traçado, superfície impregnada 
de substâncias a base de éter sintético, 
quimicamente inerte, bobinado em carretel 
plástico coberto com capa também plástica. 

R$ 2,27 R$ 5.675,00 

101 UN 100 

Fita crepe adesiva, medindo 19mm de largura e 
50m de comprimento, confeccionada em papel 
crepado, recoberto de substância adesiva 
uniformemente distribuída, com aderência 
eficiente e duradoura, de fácil remoção, sem 
deixar resíduos ou manchas na superfície.  
Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em 
temperatura ambiente, sem que haja alteração do 
produto. Embalada, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro no ministério da saúde.  

R$ 3,29 R$ 329,00 

102 UN 1000 

Frasco descartável para nutrição enteral, com 
capacidade de 300 mL. Graduado a cada 50 mL, 
dispositivo de vedação acoplada a tampa 
rosqueada. Embalado individualmente com 
especificação de lote.   

R$ 1,07 R$ 1.070,00 

103 FR 300 

Gel para ultra-som, isento de sal, resistente à 
corrosão, com boa condutividade, ph neutro, 
inodoro, incolor, hidrossolúvel, hipoalergênico e 
atóxico. Frasco com 100 mL.  

R$ 6,52 R$ 1.956,00 
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104 UN 10 

Imobilizador Lateral de Cabeça para Imobilização 
de Transporte Adulto. Confeccionado em Material 
Impermeabilizante. Imobilizador de cabeça, 
resistente, versátil, leve, fabricado em célula única, 
sem emenda, pintado em vinil, que não absorve 
sangue e fluidos corpóreos, grande cavidade 
auricular, translúcido ao Raio-X, tomografia e 
ressonância magnética, base de conexão (fixação) 
única, com duas tiras de velcro (uma na região 
frontal e outra na região do mento) reutilizáveis. 

R$ 147,72 R$ 1.477,20 

105 CX 30 

Indicador biológico de leitura rápida (menor que 
24 horas). Indicador biológico para monitorar 
ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 
unidades.  

R$ 60,66 R$ 1.819,80 

106 KIT 10 

Kit com 3 cintos de fixação para prancha de 
emergência. Confeccionado em fita de poliamida 
de 50 mm e comprimento de 1,60m. Translúcido 
ao raio - X. Pode ser nas cores: amarelo, verde, 
vermelha, azul ou laranja. Exceto na cor preta.  

R$ 23,58 R$ 235,80 

107 UN 50 

Kit micronebulizador adulto adaptável a rede de ar 
comprimido hospitalar. Composto de: máscara 
adulto de polietileno com orifícios, para evitar 
concentração de gás carbônico no seu interior; 
copo nebulizador de polipropileno com capacidade 
de no mínimo 20 mL; extensão adaptável a rede 
de ar comprimido de PVC, transparente, não 
tóxica, com comprimento de no mínimo 1,2 m. 
Considera-se por unidade o kit completo.  

R$ 12,28 R$ 614,00 

108 UN 50 

Kit micronebulizador infantil adaptável a rede de ar 
comprimido hospitalar. Composto de: máscara 
infantil de polietileno com orifícios, para evitar 
concentração de gás carbônico no seu interior; 
copo nebulizador de polipropileno com capacidade 
de no mínimo 20 mL; extensão adaptável a rede 
de ar comprimido de PVC, transparente, não 
tóxica, com comprimento de no mínimo 1,2 m. 
Considera-se por unidade o kit completo.  

R$ 10,79 R$ 539,50 

109 UN 2 

Kit Venturi - adulto, composto de máscara facial; 
traqueia corrugada; extensão para conexão no 
fluxômetro; adaptador para umidificação/inalação 
e 06 válvulas coloridas (laranja, rosa, verde, 
branca, amarela e azul). Considera-se por unidade 
o kit completo.  

R$ 13,39 R$ 26,78 

110 UN 2 

Kit Venturi - infantil, composto de máscara facial; 
traqueia corrugada; extensão para conexão no 
fluxômetro; adaptador para umidificação/inalação 
e 06 válvulas coloridas (laranja, rosa, verde, 
branca, amarela e azul). Considera-se por unidade 
o kit completo. 

R$ 12,97 R$ 25,94 
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111 CX 10 

Lâmina de bisturi n° 11, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades. 

R$ 25,82 R$ 258,20 

112 UN 10 

Lâmina de bisturi n° 15, com cabo, descartável, 
em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades. 

R$ 22,60 R$ 226,00 

113 CX 10 

Lâmina de bisturi n° 20, com cabo, descartável, 
em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades. 

R$ 25,68 R$ 256,80 

114 CX 5 

Lâmina de bisturi n° 22, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades. 

R$ 15,01 R$ 75,05 

115 CX 5 

Lâmina de bisturi, nº 10, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades 

R$ 24,11 R$ 120,55 

116 CX 5 

LÂMINA DE BISTURI, Nº 11, DESCARTÁVEL, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E 
SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA 
ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA 
LÂMINA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 
ALUMÍNIO HERMETICAMENTE. CAIXA COM 100 
UNIDADES.  

R$ 21,95 R$ 109,75 

117 CX 5 

Lâmina de bisturi, nº 12, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades 

R$ 21,23 R$ 106,15 

118 CX 5 

LÂMINA DE BISTURI, Nº 15, DESCARTÁVEL, EM 
AÇO INOXIDÁVEL. ISENTA DE REBARBAS E 
SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIDA, PERFEITA 
ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA 
LÂMINA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 
ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO. CAIXA 
COM 100 UNIDADES. 

R$ 25,19 R$ 125,95 
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119 CX 5 

Lâmina de bisturi, nº 20, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades 

R$ 14,84 R$ 74,20 

120 CX 5 

Lâmina de bisturi, nº 21, descartável, em aço 
inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem 
individual de alumínio hermeticamente fechado. 
Caixa com 100 unidades 

R$ 30,66 R$ 153,30 

121 CX 50 

Lanceta para lancetador, para punção digital, 
descartável, estéril, em aço inoxidável, ponta em 
bisel afilada, embutida em corpo plástico ou outro 
material compatível, com tampa protetora de fácil 
remoção. Formato universal, compatível com a 
maioria dos dispositivos de lancetagem. Caixa com 
100 unidades.  

R$ 6,36 R$ 318,00 

122 RL 200 

Lençol descartável, 70cmx50m, picotado, 100% de 
fibras celulósicas, com gramatura de no mínimo 28 
g/m², com no mínimo 70 cm de largura e 50 m de 
comprimento, branco, com alvura mínima de 80 
%, resistente, flexível, isento de substâncias 
químicas e alergênicas, sem furos, manchas, 
rasgos ou outros defeitos, uniformemente 
enrolado em tubo oco.  

R$ 11,04 R$ 2.208,00 

123 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 6,0 descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar. 

R$ 1,25 R$ 625,00 

124 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 6,5, descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar. 

R$ 1,23 R$ 615,00 
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125 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 7,0, descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar.  

R$ 1,14 R$ 570,00 

126 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 7,5, descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar.  

R$ 1,17 R$ 585,00 

127 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 8,0, descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar.  

R$ 1,19 R$ 595,00 

128 UN 500 

Luva cirúrgica estéril n° 8,5, descartável, em látex 
natural, anatômica, alta sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, dobradas conforme 
padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda/ direita e a posição 
do polegar.  

R$ 1,21 R$ 605,00 

129 CX 100 

Luva para procedimento em Vinil transparente M, 
sem talco. Desenvolvida para profissionais que 
apresentam reações alérgicas. Caixa com 100 
unidades. 

R$ 15,87 R$ 1.587,00 

130 CX 1000 Luva para procedimento não cirúrgico em látex G, 
com pó. Caixa com 100 unidades.  R$ 18,33 R$ 

18.330,00 

131 CX 1000 Luva para procedimento não cirúrgico em látex M, 
com pó. Caixa com 100 unidades.  

R$ 18,36 R$ 
18.360,00 

132 CX 1000 
Luva para procedimento não cirúrgico em látex P, 
com pó. Caixa com 100 unidades.  R$ 18,57 

R$ 
18.570,00 

133 UN 500 

Manta térmica aluminizada, destinada a manter a 
vítima aquecida, não aderente a ferimentos e 
queimaduras, medindo 2,10 m de comprimento x 
1,40 m de largura, sem acabamento. Embalagem 

R$ 4,94 R$ 2.470,00 
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com identificação, procedência e prazo de 
validade.  

134 UN 50 
MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA 
CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE 
O2. 

R$ 13,98 R$ 699,00 

135 UN 20 
MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA DE ALTA 
CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE 
O2. 

R$ 13,51 R$ 270,20 

136 CX 100 Máscara descartável cirúrgica com elástico. Caixa 
com 50 unidades.   R$ 6,66 R$ 666,00 

137 UN 100 

Máscara respiratória tipo bico de pato PFF2 sem 
válvula Máscara respiratória tipo N95 (bico de 
pato) semi-facial descartável de modelo dobrável 
tipo PFF2, com solda por ultrassom em todo seu 
perímetro, máscara sem válvula que retém com 
eficiência gotículas e microorganismos, máscara 
que filtra tanto partículas não biológicas (poeiras, 
névoas e fumos) como de micro-organismos 
(esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de 
aerossóis. Isto inclui partículas que podem conter 
material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus, 
nas laterais externas do respirador, fixadas duas 
presilhas de material plástico, uma de cada lado, 
através das quais passa uma fita elástica branca, 
entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na 
parte superior e outra na parte inferior da cabeça 
do usuário, parte superior externa da peça com 
tira de material metálico moldável, utilizada para 
ajuste no septo nasal, possuir CA (Certificado de 
Aprovação) válido 

R$ 2,32 R$ 232,00 

138 UN 5 

OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO 
ESPORÁDICA, PARA VERIFICAÇÃO DA 
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DO 
PACIENTE (SPO2) E FREQUENCIA CARDÍACA. 
FAIXA DE SPO2: 0 À 100% COM RESOLUÇÃO DE 
1%; PRECISÃO DE SPO2: + 2% (ENTRE 70% A 
100%); FAIXA DE PULSO: 30 À 250 BPM COM 
RESOLUÇÃO DE 1 BPM; PRECISÃO DE PUSLSO: + 
BPM; LIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 01 PILHA 
ALCALINA TIPO AAA; INDICADO PARA USO 
ADULTO E INFANTIL; POSSUI CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO E REGISTRO NA ANVISA.  

R$ 183,33 R$ 916,65 

139 RL 20 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30M  R$ 51,60 R$ 1.032,00 

140 UN 2 

Reanimador pulmonar manual adulto tipo ambu 
completo, composto de balão em silicone 
autoclavável de aproximadamente 1.600 mL, 
máscara facial em silicone, extensor e reservatório 
de oxigênio. Para atendimento de emergência em 
hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, 
serviços de salvamento, etc. Possibilita eficiente 

R$ 169,33 R$ 338,66 
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ventilação artificial com ar.  Acondicionado em 
bolsa resistente. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

141 UN 1 

Reanimador pulmonar manual neonatal tipo ambu 
completo, composto de balão em silicone 
autoclavável de aproximadamente 250 mL, 
máscara facial em silicone, extensor e reservatório 
de oxigênio. Para atendimento de emergência em 
hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, 
serviços de salvamento, etc. Possibilita eficiente 
ventilação artificial com ar.  Acondicionado em 
bolsa resistente. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 144,46 R$ 144,46 

142 UN 2 

Reanimador pulmonar manual pediátrico tipo 
ambu completo, composto de balão em silicone 
autoclavável de aproximadamente 500 mL, 
máscara facial em silicone, extensor e reservatório 
de oxigênio. Para atendimento de emergência em 
hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, 
serviços de salvamento, etc. Possibilita eficiente 
ventilação artificial com ar.  Acondicionado em 
bolsa resistente. Embalagem constando 
externamente identificação e procedência. 

R$ 164,97 R$ 329,94 

143 RL 20 

Rolo de papel para esterilização grau cirúrgico, 
com tamanho de 10 cm x 100 m. Embalado e 
identificado com os dados de procedência, número 
de lote, prazo de validade, número de registro no 
ministério da saúde.  

R$ 53,30 R$ 1.066,00 

144 RL 20 

Rolo de papel para esterilização grau cirúrgico, 
com tamanho de 12 cm x 100 m. Embalado e 
identificado com os dados de procedência, número 
de lote, prazo de validade, número de registro no 
ministério da saúde. 

R$ 50,21 R$ 1.004,20 

145 RL 10 

Rolo de papel para esterilização grau cirúrgico, 
com tamanho de 30 cm x 100 m. Embalado e 
identificado com os dados de procedência, número 
de lote, prazo de validade, número de registro no 
ministério da saúde. 

R$ 120,57 R$ 1.205,70 

146 FR 60 Sabonete líquido neutro frasco contendo 1.000 
mL, com registro na ANVISA.  R$ 9,60 R$ 576,00 

147 PCT 500 

Saco para lixo hospitalar 100 Litros. Confeccionado 
com resina termoplástica, apresentando solda 
contínua homogênea uniforme, cor branco leitoso, 
resistente ao uso, devendo constar em cada saco, 
individualmente, o símbolo de substância 
infectante. Pacote com 100 sacos.  

R$ 33,28 R$ 
16.640,00 

148 PCT 500 

Saco para lixo hospitalar 50 litros, confeccionado 
com resina termoplástica, apresentando solda 
contínua homogênea uniforme, cor branco leitoso, 
resistente ao uso, devendo constar em cada saco 

R$ 20,19 
R$ 

10.095,00 
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o símbolo de substância infectante. Pacote com 
100 sacos 

149 UN 5000 

Seringa com capacidade de 03 mL, sem agulha, 
descartável, confeccionada em plástico, atóxico, 
siliconizada, integra e transparente; apresentando 
rigidez e resistência mecânica na sua utilização, 
corpo com graduação milimetrada. Bico central 
luer. Estéril e apirogênica, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico. 

R$ 0,14 R$ 700,00 

150 UN 10000 

Seringa com capacidade de 05 mL, sem agulha, 
descartável, confeccionada em plástico, atóxico, 
siliconizada, integra e transparente; apresentando 
rigidez e resistência mecânica na sua utilização, 
corpo com graduação milimetrada. Bico central 
luer. Estéril e apirogênica, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico. 

R$ 0,18 R$ 1.800,00 

151 UN 5000 

Seringa com capacidade de 1 mL, de insulina, com 
agulha 0,45x13 mm, descartável, confeccionada 
em plástico, atóxico, siliconizada, integra e 
transparente; apresentando rigidez e resistência 
mecânica na sua utilização, corpo com graduação 
em unidades internacionais. Bico central luer slip. 
Estéril e apirogênica, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico. 

R$ 5,71 R$ 
28.550,00 

152 UN 5000 

Seringa com capacidade de 10 mL, sem agulha, 
descartável, confeccionada em plástico, atóxico, 
siliconizada, integra e transparente; apresentando 
rigidez e resistência mecânica na sua utilização, 
corpo com graduação milimetrada. Bico central 
luer. Estéril e apirogênica, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico.  

R$ 2,22 R$ 
11.100,00 

153 UN 3000 

Seringa com capacidade de 20 mL, sem agulha, 
descartável, confeccionada em plástico, atóxico, 
siliconizada, integra e transparente; apresentando 
rigidez e resistência mecânica na sua utilização, 
corpo com graduação milimetrada. Bico central 
luer. Estéril e apirogênica, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico 

R$ 0,44 R$ 1.320,00 

154 UN 5000 
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML, CAPACIDADE 
PARA 50 Ui, ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 
UNIDADE, COM AGULHA 8 MM X 0,30 MM. 

R$ 0,93 R$ 4.650,00 

155 FR 200 

SOLUÇÃO DEGERMANTE COM TENSOATIVOS A 
BASE DE IODOPOLIVIDONA  (PVPI) 10% 
EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO. 
EMBALAGEM COM 1000ML. 

R$ 17,17 R$ 3.434,00 

156 UN 5000 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML (SISTEMA 
FECHADO) BOLSAS; Pontos de conexão e infusão 
facilmente identificáveis; Facilidade na introdução 
do equipo e da agulha; alça integrada com giro de 
360° e retrátil; Excelente transparência; Resistente 

R$ 2,21 R$ 
11.050,00 
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a mudanças de temperaturas; Esterilização a 
121°C (over kill); Sem risco de contaminação e 
toxicidade; Sem migração de material; Não 
interage com medicamentos aditivados; Diferente 
do PVC, não libera toxinas na decomposição 

157 UN 1000 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000 ML (SISTEMA 
FECHADO) BOLSAS; Pontos de conexão e infusão 
facilmente identificáveis; Facilidade na introdução 
do equipo e da agulha; alça integrada com giro de 
360° e retrátil; Excelente transparência; Resistente 
a mudanças de temperaturas; Esterilização a 
121°C (over kill); Sem risco de contaminação e 
toxicidade; Sem migração de material; Não 
interage com medicamentos aditivados; Diferente 
do PVC, não libera toxinas na decomposição. 

R$ 4,44 R$ 4.440,00 

158 UN 5000 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML (SISTEMA 
FECHADO) BOLSAS; Pontos de conexão e infusão 
facilmente identificáveis; Facilidade na introdução 
do equipo e da agulha; alça integrada com giro de 
360° e retrátil; Excelente transparência; Resistente 
a mudanças de temperaturas; Esterilização a 
121°C (over kill); Sem risco de contaminação e 
toxicidade; Sem migração de material; Não 
interage com medicamentos aditivados; Diferente 
do PVC, não libera toxinas na decomposição 

R$ 2,90 R$ 
14.500,00 

159 UN 50 

Sonda de aspiração traqueal nº 06 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,75 R$ 37,50 

160 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 08 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,80 R$ 160,00 
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161 UN 500 

Sonda de aspiração traqueal nº 10 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,83 R$ 415,00 

162 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 12 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,82 R$ 164,00 

163 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 14 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,84 R$ 168,00 

164 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 16 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,90 R$ 180,00 

165 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 18 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,98 R$ 196,00 
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166 UN 50 

Sonda de aspiração traqueal nº 20 com 
aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 
furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter 
conector adaptável a seringas, equipos de soro e 
tubo extensor de látex compatível com nº 204. 
Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. 
Embalagem estéril individual, em papel grau 
cirúrgico mais filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,46 R$ 73,00 

167 UN 50 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 10,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 8,00 R$ 400,00 

168 UN 50 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 3,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,89 R$ 244,50 

169 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 4,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,81 R$ 48,10 

170 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 4,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,81 R$ 48,10 
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171 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 5,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,73 R$ 47,30 

172 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 5,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,81 R$ 48,10 

173 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 6,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,73 R$ 47,30 

174 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 6,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,84 R$ 48,40 

175 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 7,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,45 R$ 44,50 
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176 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 7,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,70 R$ 47,00 

177 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 8,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,65 R$ 46,50 

178 UN 50 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 8,5 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 4,60 R$ 230,00 

179 UN 10 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 9,0 - Sonda em 
P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, 
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de 
baixa pressão, contendo intermediário plástico. 
Medindo aproximadamente 30cm. Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme 
plástico que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 
23/01/96. 

R$ 5,52 R$ 55,20 

180 UN 20 

Sonda Foley 2 vias nº 10, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 9,58 R$ 191,60 
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181 UN 20 

Sonda Foley 2 vias nº 12, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,41 R$ 88,20 

182 UN 500 

Sonda Foley 2 vias nº 14, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,15 R$ 2.075,00 

183 UN 500 

Sonda Foley 2 vias nº 16, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,39 R$ 2.195,00 

184 UN 500 

Sonda Foley 2 vias nº 18, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,66 R$ 2.330,00 
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185 UN 100 

Sonda Foley 2 vias nº 20, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,18 R$ 418,00 

186 UN 100 

Sonda Foley 2 vias nº 22, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 4,31 R$ 431,00 

187 UN 200 

Sonda Foley 2 vias nº 24, confeccionada em 
borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura, balão de textura reforçada e uniforme com 
capacidade de 30-50ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do 
balão e da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 5,29 R$ 1.058,00 

188 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 04 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,71 R$ 35,50 

189 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 06 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,69 R$ 34,50 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 51 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

190 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 08 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,73 R$ 36,50 

191 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 10 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,95 R$ 47,50 

192 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 12 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,82 R$ 41,00 

193 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 14 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 0,80 R$ 40,00 

194 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 16 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,09 R$ 54,50 

195 UN 50 

Sonda Nasogástrica Curta nº 18 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,02 R$ 51,00 
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196 UN 100 

Sonda Nasogástrica Longa nº 04 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,18 R$ 118,00 

197 UN 100 

Sonda Nasogástrica Longa nº 06 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,18 R$ 118,00 

198 UN 50 

Sonda Nasogástrica Longa nº 10 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,40 R$ 70,00 

199 UN 50 

Sonda Nasogástrica Longa nº 12 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 1,28 R$ 64,00 

200 UN 50 

Sonda Nasogástrica Longa nº 14 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 2,01 R$ 100,50 

201 UN 50 

Sonda Nasogástrica Longa nº 16 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001 

R$ 2,13 R$ 106,50 
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202 UN 50 

Sonda Nasogástrica Longa nº 18 - Sonda plástica, 
transparente, siliconizada, com 1,35mm de 
diâmetro, medindo entre 100cm a 120cm, com um 
orifício na ponta e quatro laterais. Embalagem 
estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a 
combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/2001. 

R$ 2,32 R$ 116,00 

203 UN 20 

Sonda para alimentação enteral nº 06, 
confeccionada em PVC atóxico, siliconizada e 
esterilizada, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, contendo em sua embalagem 
identificação com os dados de procedência, 
número de lote, prazo de validade, número de 
registro no Ministério da Saúde 

R$ 11,83 R$ 236,60 

204 UN 20 

Sonda para alimentação enteral nº 08, 
confeccionada em PVC atóxico, siliconizada e 
esterilizada, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, contendo em sua embalagem 
identificação com os dados de procedência, 
número de lote, prazo de validade, número de 
registro no Ministério da Saúde 

R$ 11,34 R$ 226,80 

205 UN 500 

Sonda para alimentação enteral nº 10, 
confeccionada em PVC atóxico, siliconizada e 
esterilizada, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, contendo em sua embalagem 
identificação com os dados de procedência, 
número de lote, prazo de validade, número de 
registro no Ministério da Saúde 

R$ 12,02 R$ 6.010,00 

206 UN 50 SONDA SUGA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10  R$ 0,92 R$ 46,00 
207 UN 200 SONDA SUGA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 R$ 1,05 R$ 210,00 

208 UN 50 

Sonda uretral nº 04, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,84 R$ 42,00 

209 UN 50 

Sonda uretral nº 06, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,75 R$ 37,50 

210 UN 100 

Sonda uretral nº 08, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 1,22 R$ 122,00 
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211 UN 500 

Sonda uretral nº 10, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 1,18 R$ 590,00 

212 UN 6000 

Sonda uretral nº 12, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 1,27 R$ 7.620,00 

213 UN 500 

Sonda uretral nº 14, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 1,40 R$ 700,00 

214 UN 100 

Sonda uretral nº 16, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 0,85 R$ 85,00 

215 UN 100 

Sonda uretral nº 18, confeccionada em PVC 
atóxico, siliconizada e esterilizada, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, contendo 
em sua embalagem identificação com os dados de 
procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde 

R$ 0,93 R$ 93,00 

216 UN 50 

Tala aramada EVA G 86X10 - Confeccionada em 
tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com 
E.V.A. (4mm) - nas cores de padrão universal de 
Resgate para identificar o seu tamanho. VERDE 

R$ 23,89 R$ 1.194,50 

217 UN 100 

Tala aramada EVA M 63X9 - Confeccionada em 
tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com 
E.V.A. (4mm) - nas cores de padrão universal de 
Resgate para identificar o seu tamanho. LARANJA. 

R$ 21,46 R$ 2.146,00 

218 UN 4 

TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL PAREDE MESA. 
COM DYSPLAY DE VIDRO DE CRISTAL LÍQUIDO, 
DÍGITOS EM DUAS LINHAS COM EXIBIÇÃO DE 
TEMPERATURA INTERNA, UMIDADE E HORÁRIO. 
ATUALIZAÇÃO DO DISPLAY: 10 SEGUNDOS. 
FORMATO DE HORA : 12/24 HR.A COM MEMÓRIA 
MÁXIMA E MÍNIMA. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 2 
HORAS.  

R$ 67,24 R$ 268,96 
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219 UN 100 

Termômetro clínico digital - termômetro clínico 
com escala de leitura direta de 35°c a 42°c, visor 
de cristal líqüido, bateria tipo botão embalagem 
protetora individual com dados de identificação, 
procedência e atender à legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto. Deve trazer 
bateria Incluída. Apresentar manual em português 
e registro de certificação no INMETRO. 

R$ 18,07 R$ 1.807,00 

220 UN 5 Tesoura cirurgica fina/fina 15cm curva R$ 25,01 R$ 125,05 
221 UN 5 Tesoura cirurgica fina/fina 15cm reta R$ 26,16 R$ 130,80 

222 PCT 50 

Touca descartável branca com elástico, tamanho 
único, unissex. Pacote com 100 unidades. 
Confeccionada em T.N.T (tecido não tecido), touca 
confeccionada em falso tecido de 
polipropileno/poliéster, com extremidades 
plissadas, através de produção totalmente 
automatizada, eliminando, com isso, todo e 
qualquer contato manual. Gramatura de 30 
gramas. 

R$ 6,96 R$ 348,00 

223 UN 10 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3.0 R$ 9,13 R$ 91,30 
224 UN 10 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3.5 R$ 7,02 R$ 70,20 
225 UN 10 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4.0  R$ 6,15 R$ 61,50 
226 UN 10 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4.5  R$ 7,18 R$ 71,80 
227 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5.0  R$ 7,14 R$ 357,00 
228 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5.5 R$ 6,48 R$ 324,00 
229 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6.0  R$ 6,80 R$ 340,00 
230 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6.5  R$ 6,43 R$ 321,50 
231 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0 R$ 6,97 R$ 348,50 
232 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5 R$ 6,51 R$ 325,50 
233 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.0  R$ 5,84 R$ 292,00 
234 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.5 R$ 6,22 R$ 311,00 
235 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9.0 R$ 7,44 R$ 372,00 
236 UN 50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9.5  R$ 6,82 R$ 341,00 

237 FR 100 
Vaselina líquida, com ação emoliente para a pele, 
lubrificante. Frasco com 1.000ml. Embalagem com 
dados de identificação e procedência 

R$ 27,07 R$ 2.707,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 1.180.982,04 

I.II – A proposta deverá apresentar o valor unitário e total do item, bem como o prazo de validade da 
proposta (não inferior a 60 dias). 

I.III – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, com 
exceção dos itens com preço máximo a R$ 0,10 (dez centavos), que poderão ser cotados com no máximo 
03 (três) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos sem arredondamento 
pela Pregoeira e Equipe de Apoio.  
 
I.IV – O fornecimento dos materiais será de forma parcelada, ou seja, conforme as necessidades 
apresentadas pelo Município, e a entrega se dará no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados após o 
recebimento da AF – Autorização de Fornecimento. Em caso de emergência ou calamidade pública, a 
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contratada deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, somente em relação 
à quantidade mínima de materiais básicos solicitados necessários à manutenção provisória das atividades 
da Unidade de Saúde. 

I.V – Os materiais deverão ser entregues diretamente na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde, 
situada na Rua Rui Barbosa, nº 325, Centro, Agudos do Sul, de segunda a sexta-feira nos seguintes 
horários: 

� Manhã das 08h00min até as 11h00min; 
� Tarde das 13h00min até às 16h30min.  

I.VI – Embalagem: Os materiais devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas. 

I.VII – Validade dos produtos: os materiais a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 2/3 
(dois terços) de validade útil do prazo total da validade, a partir da data de entrega dos produtos. 

I.VIII – O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

I.IX – O presente processo licitatório é destinado à ampla participação, visando maior competitividade, 
em razão da particularidade do objeto da licitação, que na maioria é fornecido por grandes distribuidoras 
de materiais, entretanto, respeitando-se os direitos de preferência que a lei 123/2016 concede as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos ___ dias do mês de ________ de 2019, o Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná, Órgão 
Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Av. Brasil, nº 277, Centro, representado neste ato 
pela Prefeita Municipal, Luciane Maira Teixeira, inscrita no CPF sob nº 614.508.129-53, com base nas 
Leis Federais de números 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal nº. 35/2006 e Decreto Federal nº. 
7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e conforme a classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº 45/2019, resolve registrar os preços nos seguintes termos: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente de Ata Registro de Preços tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão as 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Presencial nº 
45/2019, conforme o anexo I desta Ata. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

A presente Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura. 

O Município de Agudos do Sul, não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa as licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA 

O fornecimento dos medicamentos será de forma parcelada, ou seja, conforme as necessidades 
apresentadas pelo Município, e a entrega se dará no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados após o 
recebimento da AF – Autorização de Fornecimento. Em caso de emergência ou calamidade pública, a 
contratada deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, somente em relação 
à quantidade mínima de materiais básicos solicitados necessários à manutenção provisória das atividades 
da Unidade de Saúde. 

Parágrafo único – Não se dando a entrega no prazo acima exposto, ficará sujeita às sanções 
administrativas dispostas na Lei Federal de Licitações e no Edital que originou esta Ata. 

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

Os valores devidos pelo Município serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 
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O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no 
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) promover o reequilíbrio contratual, desde que o fornecedor efetue a devida comprovação do aumento 
pretendido; 
 
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS 

Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante 
todo o tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula sexta supracitada. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
a) Administrar a presente Ata; 
b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços. 
c) Requisitar, o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata. 
d) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a quantidade de 
material solicitado. 
e) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em Lei. 
f) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital da Licitação de 
Registro de Preços. 

Compete ao FORNECEDOR (Detentor da Ata): 

a) Fornecer durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, os materiais relacionados no 
anexo I da presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização de 
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Fornecimento, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais 
informações constantes da Licitação de Registro de Preços. 
b) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os termos do 
edital. 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e 
entidades referentes à forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas nesta Ata. 
d) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, 
sempre nas mesmas condições registradas. 
e) Ressarcir os prejuízos causados ao Município de Agudos do Sul ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata. 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O preço registrado poderá ser cancelado: 

Pela ADMINISTRAÇÃO quando: 
 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 
b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido; 
c) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
d) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos do mercado, observadas as hipóteses previstas 
na clausula 6º supracitada; 
e) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços, por 
um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e 
f) Por haver razão de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

Pelo FORNECEDOR (Detentor da Ata) quando: 

a) comprovada a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, nesta ATA, bem como perdas e danos. 

O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O Detentor da Ata sujeitar-se-á a multa de 20% sobre o valor dos itens solicitados, em caso de recusa 
injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser calculada 
sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 
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Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes no 
EDITAL do pregão presencial supracitado, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso.  

O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de 
Pregão Presencial nº 45/2019. 

Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços nº 45/2019, bem como as propostas das empresas que 
firmam a presente.  

Fica eleito o Foro Regional de Fazenda Rio Grande, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.  

      
    LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

Prefeita Municipal 
 
 
 

KATYA RAFAELLA TEIXEIRA CARVALHO 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 

XXXXXXXXXXXX 
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

DETENTOR DA ATA DE REG. DE PREÇOS 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 

Sra. Pregoeira, 

Ref.: Edital de Pregão nº 45/2019 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação 
em epígrafe, cujo objeto é ...................... 

............................ (inserir planilha com itens, valores e marca) 

1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
2. Forma de pagamento: 
3. Prazo de entrega: 
4. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 

estabelecidas neste Edital. 
5. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

 

Local, ____ de ____________ de 2019. 

 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 62 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

REF. PREGÃO Nº 45/2019 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 

sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 

assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber 

e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

   _______________, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 

 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VI - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Art. 4º, incisos VII e XIII da Lei 10.520, de 2002. 
 

 

 

 

REF. PREGÃO Nº 45/2019 

 

Sra. Pregoeira, 

 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa .................(indicação da razão social) ............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

para o PREGÃO Nº 45/2019, cujo objeto é ...  

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________________, _____ de _____________de 2019. 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO VII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 45/2019 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Lei Complementar 123/2006) 

 
 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
Pregão Presencial nº 45/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
1. (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de  14/12/2006; 
2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006; 
3. (  ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar n.º 
123, de 14/12/2006. 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
......................................................... 
(local e data) 
 
......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
 
Importante: 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da 
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste 
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 66 de 67 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

ANEXO VIII - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS 
AMOSTRAS 

39 

Cateter intravenoso periférico IV N° 16 (jelco), descartável, confeccionado 
em teflon e poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem 
rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock 
translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, validade e registro no órgão competente. 

Comprovação das especificações 
técnicas como embalagem, qualidade, 
segurança, flexibilidade e ausência de 
“efeito memória”. 

40 

Cateter intravenoso periférico IV N° 18 (jelco), descartável, confeccionado 
em teflon e poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem 
rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock 
translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, validade e registro no órgão competente.  

41 

Cateter intravenoso periférico IV N° 20 (jelco), descartável, confeccionado 
em teflon e poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem 
rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock 
translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, validade e registro no órgão competente.  

42 

Cateter intravenoso periférico IV N° 22 (jelco), descartável, confeccionado 
em teflon e poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem 
rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock 
translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem 
individual, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, 
estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, validade e registro no órgão competente.  

43 

Cateter intravenoso periférico IV N° 24 (jelco), descartável, 
confeccionado em teflon e poliuretano, flexível, atóxico. Agulha 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de 
manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado 
em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, um 
lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril 
em processo que garanta comprovadamente ausência de 
resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização, validade e registro no órgão competente.  
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ITEM DESCRIÇÃO CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

59 

Compressa de gaze 10 x 10 cm: constituída de tecido 
100% algodão, com densidade de 13 fios por cm2, com 
5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10 x 10 cm 
quando dobrada, 980 g por pacote, com as bordas 
voltadas para parte interna e sem fios soltos. A 
compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser 
macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, 
ou substâncias alergênicas. Pacote com 500 unidades, 
não estéril. Conforme normas da ABNT NBR 13.843.  

Comprovação das especificações técnicas como 
embalagem, dimensões e conferência das dobras, 
quantidade de fios, bordas uniformes, dimensões, 
capacidade de absorção, conformidade da 
embalagem. 

60 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: constituída de tecido 
100% algodão, com densidade de 13 fios por cm2, com 
5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm 
quando dobrada, 500 g por pacote com as bordas 
voltadas para parte interna e sem fios soltos. A 
compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser 
macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, 
ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, 
não estéril. Conforme normas da ABNT NBR 13.843.   


