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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO - ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022 

 

1.      PREÂMBULO                                                                                                                                    

 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, sediado à Avenida 
Brasil, n° 38, Centro, Agudos do Sul/PR, por meio do Prefeito Municipal, Jessé da Rocha Zoellner, em 

conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 
7.892/2013, Decreto Municipal 35/2006, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei 

Complementar Federal 123/2006 (alterada pela Lei 147/2014), Lei Municipal 743/2015 e demais legislação 

correlata, torna pública a realização de procedimento de licitação para REGISTRO DE PREÇOS na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto REGISTRO 

DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde; 

 

 
1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

 
1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua 

certificação e seu credenciamento no portal de licitações, sistema portal de licitações bolsa de licitações 

e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de 
Agudos do Sul. 

 

1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 
de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeira designada 

pelo Prefeito do Município de Agudos do Sul/PR e responsável pelo processamento e julgamento. 

 
1.4. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no Item 1.1 deste 

Edital. 

 

 2. DO OBJETO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

2.1 A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, 

inclusive seus anexos, especialmente o Anexo I - Termo de Referência. 

 

2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - ITEM. 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 13h00min do dia 18/03/2022 até às 08h00min do 

dia 05/04//2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 05/04/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES: às 13h30min do dia 05/04/2022. 

LOCAL: WWW.BLL.ORG.BR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 
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2.2.1. O julgamento desta licitação será por item, entretanto, a nomenclatura utilizada no 

sistema www.bllcompras.org.br, é “lote”, sendo assim cada lote contém apenas 01 (um) 

item. 
 

 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                 

 

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão às expensas das seguintes Dotações 
Orçamentárias, a saber: 

 

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

04.01 Fundo Municipal de Saúde  
04.01.10 Saúde  

04.01.10.301 Atenção Básica  
04.01.10.301.0009 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar para  

04.01.10.301.9.2011 - MANTER E INCREMENTAR O ATENDIMENTO NAS UNID. DE SAÚDE DE ATENÇÃO 

BÁSICA 
76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00000.100000.01.07.00.00 - RECURSOS 

ORDINÁRIOS (LIVRES) 
76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00303.100303.01.02.00.00 - SAÚDE - 

RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) 

76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00495.100495.09.02.06.20 - ATENÇÃO 
BÁSICA: TRANSFERENCIAS DO SUS 

76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00495.100495.09.02.05.20 - ATENÇÃO BÁSICA: 
TRANSFERENCIAS DO SUS  

76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00495.100495.09.02.06.20 - ATENÇÃO 
BÁSICA: TRANSFERENCIAS DO SUS 

 

04.01.10.302.0009.2.013 Manter as Ações de Pronto Atendimento Un. Moises Lupion 
88 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00000.100000.01.07.00.00 - RECURSOS 

ORDINÁRIOS (LIVRES) 
88 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00303.100303.01.02.00.00 - SAÚDE - 

RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) 

 
04.0110.302.9.2014 - MANTER SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA 

96 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00000.100000.01.07.00.00 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS (LIVRES) 

96 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00303.100303.01.02.00.00 - SAÚDE - 

RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) 
96 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00496.100496.09.02.06.00 - ATENÇÃO 

DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
 

04.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
04.001.10.304.10 - EXERCER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDIMIOLÓGICA  

04.001.10.304.10.2016 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E 

SANITÁRIA 
103 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00303.100303.01.02.00.00 - SAÚDE - 

RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) 
103 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00327.100497.09.02.05.20 - 

PROGRAMA VIGIASUS: TRANSFERENCIAS DO SUS 

103 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 00497.100497.09.02.06.20 - 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: TRANSFERENCIAS DO SUS 

http://www.bllcompras.org.br/
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 4.      DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES                                                                

 

4.1. O aviso deste Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná: 

www.diariomunicipal.com.br/amp/, órgão oficial de divulgação do Município de Agudos do Sul, no Site da 
Prefeitura Municipal: www.agudosdosul.pr.gov.br, no Site do Tribunal de contas do Paraná: 

www.tce.pr.gov.br, no site www.bll.org.br, e no Jornal O Regional, jornal de grande circulação na Região. 

 
4.2. O Edital de Pregão Eletrônico completo estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR, no site www.agudosdosul.pr.gov.br e no site www.bll.org.br. 

 

4.3. Para envio do edital por e-mail deve a licitante interessada enviar solicitação para o endereço 

eletrônico licitacao_agudos@hotmail.com, informando razão social e CNPJ/MF da empresa. 

 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por forma eletrônica, no 

próprio Sistema BLL, ou através do e-mail licitacao_agudos@hotmail.com. 
 

4.4.1. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

 
4.5. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 

4.5.1. Os pedidos de impugnações poderão ser realizados por forma eletrônica, no próprio Sistema BLL, 

ou através do e-mail licitacao_agudos@hotmail.com, devendo ser observado o horário final de 
expediente da Administração, qual seja, 17 horas. 

 

 5.      DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO                                                                                       

 

5.1. Poderão participar da presente licitação, empresas interessadas que satisfaçam plenamente as 

condições previstas neste edital, que: 
 

a. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos 

respectivos atos constitutivos; 
b. Regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste edital e 

seus anexos. 

 
5.2. Não será permitida a participação direta ou indiretamente na presente licitação as empresas 

interessadas: 

 
a. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93; 

b. Que estejam cumprindo as sanções previstas no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no artigo 87 
incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da Administração Pública) 

da Lei 8.666/93; 

c. Que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 
d. Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição; 

http://www.agudosdosul.pr.gov.br,/
http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.mandirituba.pr.gov.br/
mailto:licitacoes@mandirituba.pr.gov.br
mailto:licitacoes@mandirituba.pr.gov.br
mailto:licitacao_agudos@hotmail.com
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e. Possuam incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, 

de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento constante no Acórdão 

2745/10 – TCE/PR e no prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no 
AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que 

versa sobre o nepotismo, considerando-se inseridos no conceito de incompatibilidade o cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

da autoridade contratante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de 

direção, de chefia ou de assessoramento. 
 

5.3. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e subsequente 
encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico - 

endereço www.bll.org.br, observados a data e horário limite estabelecidos. 

 

5.4. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bll.org.br, na 
opção Acesso BLL Compras. 

 
5.4.1. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 

dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade (BLL), nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

 

5.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das 

exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas 
as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
5.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 6.      DO CREDENCIAMENTO            

 
6.1. Os interessados em participar no Pregão Eletrônico deverão dispor de Chave de Identificação (e-

mail) e senha pessoal para acesso ao sistema eletrônico, ambas intransferíveis, obtidas junto ao 

Sistema Portal de Licitações Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, sediadas no país;  
 

6.1.1. Demais dados acerca da chave de identificação e senha poderão ser obtidos pelos interessados em 
participar do pregão eletrônico diretamente no portal www.bll.org.br no campo “Acesso ao Usuário”, 

sendo-lhes facultado, ainda, o acesso, através dos telefones (41) 3097-4600, 3042-9909 e 3091-9654, ou 

pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
6.2. A chave de identificação e senha pessoal poderá ser utilizada em qualquer Pregão Eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do TCE/PR ou da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil, devidamente justificada. 

 

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Agudos 
do Sul ou a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
6.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/


        

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 5 de 63 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

6.4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
6.4.2. Para obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, a Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, deverá declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na 
oportunidade de credenciamento, a sua condição de ME ou EPP. 

 

 7.      DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO             

 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no subitem 11.5 do edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 
7.2. O envio da proposta eletrônica, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006. 

 
7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 

7.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 

 
7.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 
 

7.7. Os preços e os produtos propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.8. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição 

dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante em 

campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, com exceção dos itens com preço máximo a R$ 0,20 (vinte 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. 
 

7.8.1. 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; 
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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 citados, devido ao fato dos mesmos terem apresentações variadas em relação a quantidade de 
fabricante para fabricante, evitando com isso um possível direcionamento. 

 
7.9. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 
7.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o 

objeto do certame não tenha ônus para o Município de Agudos do Sul. 

 
7.11. As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente, sob pena de 

desclassificação. 

 

 8.      DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA                                                                                          

 
8.1. A partir das 08h00min do dia 05/04/2022, horário de Brasília/DF, a sessão pública na internet, 

no sítio eletrônico www.bll.org.br, será aberta por comando da pregoeira, com a divulgação das propostas 
eletrônicas recebidas passando a pregoeira a avaliar a devida aceitabilidade.  

 

8.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem 

o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

 

8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

8.4. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
8.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação da pregoeira em 

contrário. 

 

 9.    DA FORMULAÇÃO DE LANCES                                                                                                  
 

9.1. A partir das 13h30min do dia 05/04/2022, horário de Brasília/DF, será aberta a sessão pública 

de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por comando da pregoeira. 

 

9.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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9.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

 
9.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 

9.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado 
no sistema. 

 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 

9.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

 
9.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de 

até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 
 

9.9. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo.  

9.9.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um 
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

9.10. Encerrados os prazos estabelecidos no item 9.9. e subitem 9.9.1., o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 

9.11. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos do item 9.9. e subitem 9.9.1., haverá 

o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 9.11. 

9.12. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências 

para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 
reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 9.11. 

9.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

9.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

9.15. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
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dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

 
9.16. Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
9.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

 

9.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 
9.19. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

 
9.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio www.bll.org.br.  

 
9.21. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar 

questionamentos a Pregoeira via Sistema, acessando a sequência “Relatório de Disputa”/”Chat de 
Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o momento 

da declaração de vencedor no Sistema. 
 

9.22. A Pregoeira/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via 

Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas 
do Pregoeira. 

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA                                                                        
 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 
 

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

http://www.bll.org.br/
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10.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta.  

 
10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.  

 
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

10.7. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 
 

10.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 

 11.    DA HABILITAÇÃO                                                                                                                     

 
11.1.  Como condição prévia ao exame da habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, a Pregoeira, 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: 

 
11.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 
11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br). 

 
11.1.3. 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); 

 
11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e poderá ser realizada 

também em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 
 

11.3. Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
 

11.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
11.5. Os documentos indispensáveis para comprovação da habilitação, que deverão ser encaminhados 

através da opção “UPLOAD” do sistema BLL, são os seguintes: 

 
11.5.1. Habilitação Jurídica: 

a. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/49
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/49
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Jurídica (CNPJ), emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

b. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, incluindo a última alteração, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 
d. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, em se tratando de 

microempreendedor individual – MEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

11.5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, emitida pela Receita Federal; 
b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou Positiva com Efeitos de Negativa) ou documento 
equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei; 

c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede 
da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou Positiva com Efeitos de 

Negativa) ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei; 

d. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; fornecida pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, através do site www.caixa.gov.br; 

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas – 
CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site www.tst.jus.br; 

 
11.5.3. Declarações da Licitante, elaboradas em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, sob as penas da lei: 
a. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação apresentada de acordo com o 

modelo constante no Anexo IV; 

b. Declaração de que se enquadra como Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte 
(Lei Complementar 123/2006), se for o caso, conforme o modelo constante no Anexo II; 

c. Declaração unificada, nos moldes do anexo III 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; 

6) assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias. 

 

11.5.4. Regularidade Técnica 
a. Alvará Sanitário de Licença de Funcionamento da empresa proponente, fornecida pela 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme disposto na Lei Federal 6.360/76, no artigo 2º 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/
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do Decreto Federal nº 8.077/2013, e artigo 5º, inciso I da Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, 

art. 5º, I; 

b. Alvará de Localização e Funcionamento da proponente, fornecida pelo Município sede da 
empresa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso II da Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98; 

c. 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. 

 

11.6. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas 
desde que emitidas com antecedência máxima de até 90 (noventa) dias da data prevista para a abertura 

do Pregão. 

 
11.7. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
11.7.1. 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 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Agudos do Sul, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa. 

 

11.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

11.8. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de 
habilitação, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

 
11.9. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
11.10. O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 

 
11.11. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal 

ou procurador, com identificação clara do subscritor. No caso de documentos assinados por procurador, 
deve ser anexada Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

necessários à prática dos atos inerentes à licitação. 

 
11.12. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será 

adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.  
 

12.   APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO                                                                                                                               
 

12.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 
item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema BLL, a PROPOSTA DE PREÇOS 

AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar em “Documentos 
Complementares.  
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12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
12.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) 

HORAS, contados da convocação.  

 
12.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacao_agudos@hotmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 
contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A Pregoeira não se 

responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no 

servidor ou navegador, tanto do Município de Agudos do Sul quanto do emissor. 
 

12.4.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) 
horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, 

sendo realizado, pela pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 
 

12.4.2. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do prazo 

estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
 

12.4.3. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização 

da sessão pública. 
 

12.4.4. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada 
ou não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta 

subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a este Edital. 

 

12.5. A proposta deverá conter: 
 

12.5.1. Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI do presente Edital, 
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da 

proposta. 

 
12.5.2. Identificação da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail; 

 
12.5.3. Indicação do número do pregão e objeto do certame; 

 

12.5.3 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula, com exceção dos itens com preço máximo a R$ 0,20 (vinte centavos), que 

poderão ser cotados com no máximo 03 (três) casas após a vírgula, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 
12.5.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 

 
12.5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o 
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artigo 66, § 4º. 

 

12.5.6. Indicação/especificação do produto, marca e número da ANVISA (se houver).  
 

12.5.7. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na 
Lei Complementar 123/06. 

 

12.6. A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta 
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, 

sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a 
PROPOSTA não poderá ser modificada.  

 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL                                                                
 

13.1. A documentação constante no subitem 11.5 deverá ser encaminhada caso solicitado no chat pela 
pregoeira, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no 
seguinte endereço: Caixa Postal 01, Agudos do Sul - PR, CEP 83.850-000. Aos cuidados da 

pregoeira responsável da sessão. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar a 

razão social, número e ano do Pregão Eletrônico.  

13.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará vencedor.  
 

 14.   DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        

 
14.1. Declarado o vencedor a pregoeira anunciará formalmente a abertura da fase recursal, abrindo prazo 

de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor recurso, 
imediata e motivadamente, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, em campo próprio, com registro em ata da síntese das 
suas razões.  

 

14.1.1. Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis ao licitante que se manifestar, para apresentar as 
razões do recurso, em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, também via Sistema Eletrônico, em outros 03 
(três) dias úteis, que começarão a contar ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 
14.2. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias para:  

 
14.2.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido;  

14.2.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  
14.2.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  

 
14.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos/contrarrazões apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

 

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
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14.5. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

 
14.6. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo. 

 
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.  

 
14.9. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação.  

 
15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA                                                                                              

 
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

 
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  
 

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a ata de registro de preços/contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.  

 
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

 
15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório.  

 
15.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema BLL, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados  
 

16.    DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS                                                                                     

 

16.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto, o Município de Agudos do Sul convocará o 
adjudicatário, que deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

16.2. O Município de Agudos do Sul convocará os proponentes remanescentes para celebrar a Ata de 
Registro de Preços, na ordem de classificação, quando o convocado não assinar a Ata no prazo e nas 

condições estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de habilitação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
16.3. Ocorrendo a hipótese indicada no item anterior, caracterizar-se-á o descumprimento total da 

obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as sujeições às penalidades legais 
expressas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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16.4. Serão registrados os preços oferecidos pelas empresas que obtiverem a melhor classificação, 

observando-se o critério objetivo de melhor preço determinado por este EDITAL. 
 

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

17. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA                                                                               

 
17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 
 

17.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 

em relação ao licitante melhor classificado. 
 

17.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

a fase competitiva. 

 
17.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 
17.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas pelo Decreto 

Federal 7.892/2013. 

 
18 – DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

18.1. Para verificar se o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo I, será 

obrigatória a apresentação de amostras. 

 
18.2. A licitante declarada vencedora de cada item, que conste a obrigação da entrega da amostra, terá 

o prazo de até 03 (três) 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. 

 
18.2.1. Não será analisada amostra entregue após o prazo estabelecido no item 18.2; 

 

18.3. 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 na Farmácia 

Básica Municipal e serão recebidas mediante o Termo de Recebimento. 
 

18.3.1. O ônus da apresentação/envio da amostra é de responsabilidade da Licitante; 

 
18.4. Os critérios de avaliação dos produtos, estão definidos no Anexo VII deste edital, sendo que a 

avaliação será feita pela Secretaria de Saúde. 
 

18.5. 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. 
 

18.6. 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. 
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18.6.1. Se a próxima classificada convocada para apresentação da amostra, apresentar produto com 

marca/modelo que já tenha sido reprovada através de laudo, a pregoeira então à desclassificará de plano, 

convocando assim, as classificadas subsequentes.  
 

18.7. As amostras não serão devolvidas, pois servirão para a realização de comparações.  
 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                         

 

19.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, 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. 
 

19.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – CNPJ: 
76.105.667/0001-10, Endereço: Avenida Brasil, 38, Centro, Agudos do Sul, Paraná, CEP 83.850-000, 

contendo descritivos dos materiais no corpo da nota. 

 
19.3. 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. 

19.4. 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. 

19.5. 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.  

 

19.6. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

 

19.7. Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização monetária através da variação do 
INPC, entre a data prevista e a do efetivo pagamento. 

 

20.    DO REAJUSTE DE PREÇOS                                                                                                                           
 

20.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.  
 

20.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 

65, II, “d” da Lei 8.666/93.  
 

20.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível.  

 

20.4. Os pedidos de recomposição de valores poderão ser encaminhados via e-mail, através do endereço 
compras_agudos@hotmail.com.  
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20.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

8.666/93.  
 

20.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura do Termo assinado.  
 

21.    DO COMBATE À FRAUDE E A CORRUPÇÃO  

 
21.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 

partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer 

a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 

de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar 
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 

deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                        
 

22.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar as seguintes sanções: 

 
I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da 

execução contratual; 
II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor licitado, por dia útil, limitada ao 

percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das obrigações 
assumidas na licitação. 

III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global licitado, nas seguintes hipóteses, dentre 

outras: 

 
a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação; 

b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 

c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 

d. Não manutenção da proposta; 

e. Retardamento da execução do objeto da licitação; 

f. Falha na execução do objeto da licitação; 

g. Fraude na execução do objeto da licitação; 

h. Comportamento inidôneo; 

i. Cometimento de fraude fiscal. 

 

IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos. 
V. 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 decorridos o prazo da sanção aplicada. 
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22.2. 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. 

 
22.3. 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. 

 

22.4. 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. 

 

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

 

22.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório 
e ampla defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de irregularidades, conforme 

IN nº 001/2018. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                      

 

23.1. A Pregoeira reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvidas ou julgar necessário. 

 

23.2. É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

23.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

 

23.4. O Município de Agudos do Sul se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente 
licitação, em caso de interesse público. 

 

23.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

23.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

23.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 

 
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
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23.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

 
23.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

 
23.11. Não cabe a Bolsa de Licitações do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 

pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 

da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
 

23.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 

23.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 8h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras 

e Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul para melhores esclarecimentos, ou pelo telefone 
(41) 3624-1808. 

 
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela pregoeira, nos termos da legislação pertinente. 

 

 24. DOS ANEXOS                                                                                                                              

 

24.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos: 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de declaração de condição de ME/EPP; 

Anexo III - Modelo de declarações; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Requisitos; 
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VI - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo VII - Critérios de Avaliação das Amostras. 

 

 
 

Agudos do Sul, 16 de março de 2021. 
 

 

 
 

Jessé da Rocha Zoellner 
Prefeito Municipal



        

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 20 de 63  

 

 

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 relacionadas.  
 

 
I.II – DESCRITIVO E QUANTIDADES DOS ITENS: 

 

    VALOR MÁXIMO 

Item Unid. Quantidade Especificação 
Preço 

Unitário 
Preço 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. (3030728 - 1) 

R$ 4,44 R$ 1.332,00 

2 GL 100 
Água destilada para autoclave, não estéril, galão com 5 litros. 
(3030729 - 1) 

R$ 9,52 R$ 952,00 

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. (3031076 - 1) 

R$ 14,70 R$ 1.470,00 

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. (3030733 - 1) 

R$ 14,66 R$ 1.466,00 

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. (3031162 - 1) 

R$ 13,89 R$ 694,50 
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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. (3030735 - 1) 

R$ 14,00 R$ 2.800,00 

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. (3030736 - 1) 

R$ 18,73 R$ 5.619,00 

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. (3030933 - 1) 

R$ 14,44 R$ 1.444,00 

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. (3030737 - 1) 

R$ 18,61 R$ 5.583,00 

10 FR 2.000,00 
Álcool etílico hidratado 70° INPM, composto de álcool etílico 

70% (p/p) e água q.s.p. Frasco com 1.000 mL. (3030739 - 1) 
R$ 6,49 

R$ 

12.980,00 

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. (3030742 - 1) 

R$ 14,16 R$ 7.080,00 

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. 
(3030744 - 1) 

R$ 3,49 R$ 174,50 

13 UN 50 
Almotolia plástica transparente, capacidade para 250 mL, com 
tampa, confeccionada inteiramente em plástico apropriado, 

R$ 3,41 R$ 170,50 
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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. 
(3030747 - 1) 

14 PCT 30 
Aparelho de tricotomia com 1 lâmina, descartável. Embalagem 
com 5 unidades. (3030748 - 1) 

R$ 1,08 R$ 32,40 

15 UN 1.000,00 
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 10CMX1M (3031077 - 
1) 

R$ 0,73 R$ 730,00 

16 UN 1.000,00 
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 15CM X 1M (3031078 - 
1) 

R$ 1,07 R$ 1.070,00 

17 UN 1.000,00 
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 20CM X 1M (3031079 - 
1) 

R$ 1,61 R$ 1.610,00 

18 UN 8.000,00 

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. (3030750 - 1) 
APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 0,87 R$ 6.960,00 

19 UN 8.000,00 

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. (3030751 - 1)  

R$ 0,94 R$ 7.520,00 

20 UN 8.000,00 

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. (3030752 - 1)  

R$ 1,15 R$ 9.200,00 

21 UN 8.000,00 

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. 
(3030753 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 0,69 R$ 5.520,00 

22 UN 500 ATADURA GESSADA 10CM X 3M (3031080 - 1) R$ 2,33 R$ 1.165,00 

23 UN 500 ATADURA GESSADA 15CM X 3M (3031081 - 1) R$ 2,83 R$ 1.415,00 

24 UN 500 ATADURA GESSADA 20CM X 4M (3031082 - 1) R$ 4,76 R$ 2.380,00 

25 CX 500 
Avental para procedimento em manga longa, descartável, 
punho com elástico, amarração em tiras, fechamento do 

R$ 33,83 
R$ 

16.915,00 
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colarinho através de velcro, tecido não tecido (TNT) 100% 
polipropileno, atóxico, hipoalergênico, não estéril, cor branca, 
tamanho médio (120cmx140cm), caixa com 10 unidades 
(3030934 - 1) 

26 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 grande 
(3030937 - 1) 

R$ 11,07 R$ 5.535,00 

27 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 
(3030936 - 1) 

R$ 8,72 R$ 4.360,00 

28 UN 200 

Bandagem triangular, composta de 70 % de algodão, 30% de 
poliéster, impregnada com óxido de zinco, acácia, glicerina e 
petrolato branco, embaladas individualmente, tamanho 
pequeno (3030935 - 1) 

R$ 6,68 R$ 1.336,00 

29 UN 8 

Bandeja medidas aproximadas 22x17x1,5cm, em aço 
inoxidável, podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves 
(3030940 - 2) 

R$ 35,97 R$ 287,76 

30 UN 3 

Bandeja tipo hospitalar - inox media: bandeja retângula lisa, 
com aproximadamente 42 x 30 x 4,5 cm confeccionado em aço 
inoxidável aisi – 304, autoclavável, com boa resistência 
mecânica e ductilidade, boa resistência à oxidação e corrosão 
(7010705 - 1) 

R$ 143,82 R$ 431,46 

31 UN 2.000,00 

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. (3030757 - 
1) 

R$ 4,17 R$ 8.340,00 

32 UN 100 
Cadarço de algodão, com largura aproximadamente de 1 cm, 
rolo com 10 m. (3030765 - 1) 

R$ 5,38 R$ 538,00 

33 UN 10 

Caixa organizadora, plástica transparente, com tampa e travas 
que prendem a tampa firmemente a caixa plástica. Tamanho 
aproximado: 40x45x63,5cm capacidade para aproximadamente 

75l (7010679 - 4) 

R$ 131,39 R$ 1.313,90 

34 UN 10 

Caixa organizadora, plástica transparente, com tampa e travas 
que prendem a tampa firmemente a caixa plástica. Tamanho 
aproximado: 32,5x40x57cm capacidade para aproximadamente 
50l (7010679 - 3) 

R$ 67,27 R$ 672,70 

35 UN 10 

Caixa organizadora, plástica transparente, com tampa e travas 
que prendem a tampa firmemente a caixa plástica. Tamanho 
aproximado: 400x270x362mm capacidade para 
aproximadamente 26l (7010679 - 1) 

R$ 61,69 R$ 616,90 

36 UN 100 

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 

R$ 46,91 R$ 4.691,00 
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retangular, provido de alça, cantos arredondados, embalada 
em pacote com 50 peças (3030949 - 1) 

37 UN 100 

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 (3030950 - 1) 

R$ 133,35 
R$ 

13.335,00 

38 UN 100 

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 (3030951 - 1) 

R$ 128,96 
R$ 

12.896,00 

39 UN 100 

Campo operatório, compressa de campo operatório 38G, 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 (3030952 - 1) 

R$ 150,15 
R$ 

15.015,00 

40 UN 10 

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. (3030758 - 1) 

R$ 4,59 R$ 45,90 

41 UN 10 

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. (3030759 - 1) 

R$ 4,90 R$ 49,00 

42 UN 10 

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. (3030760 - 1) 

R$ 4,38 R$ 43,80 

43 UN 10 

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. (3030761 - 1) 

R$ 4,34 R$ 43,40 

44 UN 10 

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. (3030762 - 1) 

R$ 4,99 R$ 49,90 

45 UN 10 

Cânula de Guedel Orofaríngea nº 4 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. (3030763 - 1) 

R$ 4,49 R$ 44,90 

46 UN 10 

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 

R$ 4,62 R$ 46,20 



        

 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 38 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 25 de 63  

contendo externamente dados de identificação, registro do MS, 
data de esterilização e de validade. (3030764 - 1) 

47 UN 2 

Carrinho hospitalar para curativo - (com bacia e balde de lixo): 
carro para curativo confeccionado totalmente em aço 
inoxidável, acabamento polido e brilhoso, colunas em estrutura 
tubular de 25,40 mm de diâmetro, tampo e prateleira em chapa 
de 0,75 mm, com gradil de proteção em toda a volta, com bacia 
e balde de lixo, puxador lateral em tubo de aço inoxidável. “pés 
providos de quatro rodízios giratórios de 2”, sendo dois com 

freios em diagonal. dimensões: 0,80 x 0,43 x 0,85 m (c x l x a), 
peso aproximado 14 kg. (7010701 - 1) 

R$ 966,38 R$ 1.932,76 

48 UN 10 
CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN 18 G (4F) C 30CM (3031164 
- 1) 

R$ 169,33 R$ 1.693,30 

49 UN 500 

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. (3030767 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 1,21 R$ 605,00 

50 UN 3.000,00 

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. (3030768 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 1,46 R$ 4.380,00 

51 UN 4.000,00 

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. (3030769 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 1,15 R$ 4.600,00 

52 UN 4.000,00 

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. (3030770 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 1,46 R$ 5.840,00 
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53 UN 6.000,00 

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. (3030771 - 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 2,05 
R$ 

12.300,00 

54 UN 50 

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. (3031029 - 1) 

R$ 0,88 R$ 44,00 

55 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. (3031030 - 1) 

R$ 0,92 R$ 92,00 

56 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. (3031031 - 1) 

R$ 1,07 R$ 107,00 

57 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. (3031032 - 1) 

R$ 1,32 R$ 132,00 

58 UN 1.000,00 

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. 
(3030772 - 1) 

R$ 1,94 R$ 1.940,00 

59 UN 100 

Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em V com 
vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalado 
individualmente. (3030773 - 1) 

R$ 0,58 R$ 58,00 

60 UN 10 

Colar cervical adulto, desmontável com abertura frontal para 
traqueostomia, com protetor de queixo acolchoado tamanho 
grande (3030955 - 1) 

R$ 13,87 R$ 138,70 

61 UN 10 

Colar cervical adulto, desmontável com abertura frontal para 
traqueostomia, com protetor de queixo acolchoado tamanho 
médio (3030956 - 1) 

R$ 15,50 R$ 155,00 

62 UN 10 

Colar cervical adulto, desmontável com abertura frontal para 
traqueostomia, com protetor de queixo acolchoado tamanho 
pequeno (3030957 - 2) 

R$ 13,45 R$ 134,50 

63 UN 2 

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. (3030784 - 1) 

R$ 251,15 R$ 502,30 
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64 UN 2 

Colete imobilizador dorsal (tipo Ked) modelo infantil, de 
material impermeabilizado, cintos com fechos antiderrapantes 
e 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 dos níveis da fronte e 
do mento, acondicionada em bolsa transparente (3030959 - 1) 

R$ 259,28 R$ 518,56 

65 UN 1.000,00 

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 do mesmo. (3031142 - 1) 

R$ 6,43 R$ 6.430,00 

66 UN 1.000,00 

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. (3030787 - 1) 

R$ 7,05 R$ 7.050,00 

67 UN 5 

Comadre de inox tipo pá, capacidade para 2,5 litros, com 
superfícies lisas para aumentar o conforto e facilitar a limpeza 
(3031065 - 1) 

R$ 159,94 R$ 799,70 

68 PCT 2.500,00 

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. (3030790 
- 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 46,61 
R$ 

116.525,00 

69 PCT 1.500,00 

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. (3030791 
- 1) APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 21,96 
R$ 

32.940,00 

70 RL 10 

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, 

R$ 64,14 R$ 641,40 
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SEM FILAMENTO RADIOPACO, APRESENTAR REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. (3031085 - 1) 

71 UN 2 

Cuba redonda - para assepsia/antissepsia; 09 x 05 cm; 200 ml; 
confeccionado em aço inoxidável aisi-420; autoclavável; com 
boa resistência mecânica e ductilidade; boa resistência à 
oxidação e corrosão. (7010704 - 1) 

R$ 26,49 R$ 52,98 

72 UN 8 

Cuba rim inox, produzida em aço inoxidável, formato oval, 
utilizada para armazenamento de qualquer tipo de líquido. 
tamanho: 26 cm x 12 cm. capacidade para 700 ml (7010700 - 

1) 

R$ 43,84 R$ 350,72 

73 UN 100 

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. (3030795 - 1) 

R$ 18,62 R$ 1.862,00 

74 UN 1.000,00 

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. (3030799 - 1) 

R$ 0,50 R$ 500,00 

75 UN 3.000,00 

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. (3030800 - 1) 

R$ 0,34 R$ 1.020,00 

76 UN 3.000,00 

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. (3030801 - 1) 

R$ 0,34 R$ 1.020,00 

77 UN 1.000,00 

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. (3030802 - 1) 

R$ 0,35 R$ 350,00 

78 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. (3030804 - 1) 

R$ 1,88 R$ 18,80 

79 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. (3030805 - 1) 

R$ 2,52 R$ 25,20 

80 UN 2 Dreno de tórax, adulto, tamanho 28 (3031236 - 1) R$ 8,49 R$ 16,98 

81 UN 2 Dreno de tórax, adulto, tamanho 32 (3031235 - 1) R$ 8,89 R$ 17,78 

82 PCT 500 

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. (3031143 - 1) 

R$ 17,95 R$ 8.975,00 
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83 PCT 100 

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. (3031151 - 1) 

R$ 27,08 R$ 2.708,00 

84 UN 500 

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. (3031167 - 1) 

R$ 4,54 R$ 2.270,00 

85 UN 6.000,00 
EQUIPO CONECTOR 2 VIAS (POLIFIX) COM CORTA FLUXO 
(CLAMP) (3031088 - 1) 

R$ 1,12 R$ 6.720,00 

86 UN 8.000,00 

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. (3030808 
- 1) 

R$ 1,63 
R$ 

13.040,00 

87 UN 2.500,00 

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 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. (3030810 - 1) 

R$ 1,35 R$ 3.375,00 

88 UN 10 

Espaçador para medicamentos de uso adulto, com máscara 
anatômica para inalação, tubo em alumínio. indicado para 
pacientes a partir de 2 anos, com o objetivo de facilitar a 
administração de medicamentos. facil manuseio, com 
adaptador flexível e encaixe universal que adapta em todos os 
aerossóis disponíveis no mercado. possui máscara 
transparente, flexível de fácil adaptação ao rosto de crianças e 
adultos. de fácil manuseio e limpeza; não contém carga 
termostática (7010684 - 1) 

R$ 45,08 R$ 450,80 

89 UN 10 

Espaçador para medicamentos de uso infantil, com máscara 
anatômica para inalação, tubo em alumínio. indicado para 
pacientes de até 2 anos, com o objetivo de facilitar a 
administração de medicamentos. facil manuseio, com 
adaptador flexível e encaixe universal que adapta em todos os 
aerossóis disponíveis no mercado. possui máscara 
transparente, flexível de fácil adaptação ao rosto de crianças e 

R$ 44,51 R$ 445,10 
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adultos. de fácil manuseio e limpeza; não contém carga 
termostática (7010684 - 2) 

90 UN 200 

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. (3030815 - 1) 

R$ 10,61 R$ 2.122,00 

91 UN 1.000,00 ESPARADRAPO 5,0 X 4,5 MTS (3030182 - 1) R$ 7,57 R$ 7.570,00 

92 UN 500 

Especulo ginecológico descartável, tamanho G, estéril, 
siliconizado, embalado individualmente com material que 
promova barreira microbiana. (3030816 - 1) 

R$ 1,38 R$ 690,00 

93 UN 500 

Especulo ginecológico descartável, tamanho M, estéril, 
embalado, siliconizado, individualmente com material que 
promova barreira microbiana. (3030817 - 1) 

R$ 1,37 R$ 685,00 

94 UN 500 

Especulo ginecológico descartável, tamanho P, estéril, 
embalado, siliconizado, individualmente com material que 
promova barreira microbiana. (3030818 - 1) 

R$ 1,09 R$ 545,00 

95 UN 5 

Estetoscópio infantil 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. (3030820 - 1) 

R$ 25,86 R$ 129,30 

96 UN 20 
Extensão de PVC para umidificador com conector , 
apresentando um tamanho de 1,2m (3030961 - 1) 

R$ 16,60 R$ 332,00 

97 UN 50 

Filtro com barreira bactéria/virus - adulto - hepa - filtro estéril, 
bidirecional, com entranda para capnógrafo, acompanhado de 
traqueinha corrugada, com espaço morto entre 60 e 80ml, peso 
máximo de 41gramas, volue corrente de 150 a 1500ml, 
composto de membranas higroscópica (hme) e elemento 
filtrante hidrofóbico, com 99,9999% de eficácia de barreira 
bacteriana e viral. Embalagem estéril contendo externamente 
dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001. obs.: 
apresentar laudo de eficácia de barreira bactéria/vírus 
(7010676 - 1) 

R$ 19,64 R$ 982,00 

98 CX 5 

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 
(3030823 - 1) 

R$ 128,33 R$ 641,65 

99 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 

R$ 103,82 R$ 519,10 
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registro no ministério da saúde. Caixa com 24 unidades 
(3030824 - 1) 

100 CX 5 

Fio Catgut cromado 3-0, 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 
(3030825 - 1) 

R$ 91,34 R$ 456,70 

101 CX 5 

Fio Catgut cromado 4-0, 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 
(3030826 - 1) 

R$ 135,07 R$ 675,35 

102 CX 10 

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 (3030832 - 1) 

R$ 36,78 R$ 367,80 

103 CX 20 

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 (3030833 - 1) 

R$ 36,40 R$ 728,00 

104 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 ministério da saúde. Caixa com 24 
unidades (3030834 - 1) 

R$ 46,47 R$ 929,40 
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105 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 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 (3030835 - 1) 

R$ 35,85 R$ 717,00 

106 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 1,5 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 (3031144 - 1) 

R$ 45,50 R$ 910,00 

107 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 (3030836 - 1) 

R$ 48,35 R$ 967,00 

108 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 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 (3030837 - 1) 

R$ 42,21 R$ 844,20 

109 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 (3030838 - 1) 

R$ 41,74 R$ 417,40 

110 CX 2 
Fio monofilamento nylon 6-0, preto, estéril, não absorvível, 
medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com 

R$ 45,85 R$ 91,70 
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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 (3030839 - 1) 

111 UN 1.000,00 

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 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. (3030843 
- 1) 

R$ 4,46 R$ 4.460,00 

112 UN 800 

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. (3031145 - 1) 

R$ 8,20 R$ 6.560,00 

113 UN 1.000,00 

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. (3031146 - 1) 

R$ 7,26 R$ 7.260,00 

114 UN 2.500,00 

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. (3030844 - 1) 

R$ 3,73 R$ 9.325,00 

115 UN 50 

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. 
(3030847 - 1) 

R$ 4,18 R$ 209,00 

116 UN 5 

Fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio. escala de 0 a 
15 lpm. cápsulas interna e externa em material transparente 
inquebrável. esfera de aço inoxidável. rosca de saída padrão 
9/16" x 18 fios. cor: verde. sistema de vedação tipo agulha. 
(7010686 - 1) 

R$ 75,85 R$ 379,25 
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117 FR 10 

Formol 10%, acondicionado em frasco de 1.000ml, destinado a 
fixação de peças histológicas, contendo externamente dados de 
identificação, procedência, lote e validade. (3030850 - 1) 

R$ 11,37 R$ 113,70 

118 UN 5.000,00 

Frasco descartável para nutrição enteral, com capacidade de 
300 mL. Graduada a cada 50 mL, dispositivo de vedação 
acoplada a tampa roqueada. Embalada, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, data 
de fabricação, prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. (3031069 - 1) 

R$ 1,17 R$ 5.850,00 

119 FR 500 

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. (3030852 - 1) 

R$ 3,31 R$ 1.655,00 

120 UN 3 
Histerômetro de collin, aço inox, 28 cm,esterelizável (1540132 
- 2) 

R$ 81,96 R$ 245,88 

121 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. 
(3030859 - 1) 

R$ 141,53 R$ 1.415,30 

122 UN 10 

Imobilizador lateral de cabeça infantil para imobilização de 
transporte. Confeccionado em material impermeabilizante, 

resistente, versátil, leve, fabricado em célula única, sem 
emenda, pintado em vinil, que não absorve sangue e fluídos 
corpóreos, grande cavidade auricular, translúcido ao Raio-X, 
tomografia e ressonância magnética, base de conecção 
(fixação) única, com duas tiras de velcro (uma na região frontal 
e outra na região do mento) reutilizáveis (3030962 - 1) 

R$ 188,08 R$ 1.880,80 

123 KIT 5 

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. (3030866 
- 1) 

R$ 31,00 R$ 155,00 

124 UN 100 

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. 
(3030867 - 1) 

R$ 15,20 R$ 1.520,00 

125 UN 100 

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. 
(3030868 - 1) 

R$ 11,91 R$ 1.191,00 

126 UN 5 

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. (3030869 - 1) 

R$ 23,96 R$ 119,80 
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127 UN 5 

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. (3030870 - 1) 

R$ 23,79 R$ 118,95 

128 PCT 10 

Lacre para carrinho de emergência - espinha de peixe, em 
polipropileno, para carrinhos de emergência, prático e simples 
na hora de lacrar e deslacrar. Deve ser numerado. Pacote com 
100 unidades. (3030872 - 1) 

R$ 15,22 R$ 152,20 

129 CX 5 

Lâmina de bisturi n° 15, 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. (3030874 - 1) 

R$ 43,73 R$ 218,65 

130 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. (3031152 - 1) 

R$ 29,79 R$ 297,90 

131 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. (3031153 - 1) 

R$ 32,10 R$ 321,00 

132 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. (3030875 - 1) 

R$ 39,46 R$ 197,30 

133 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 (3030963 - 1) 

R$ 41,22 R$ 206,10 

134 CX 10 

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. 
(3031172 - 1) 

R$ 45,33 R$ 453,30 

135 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 (3030964 - 1) 

R$ 42,93 R$ 214,65 

136 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 (3030965 - 1) 

R$ 42,90 R$ 214,50 

137 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 (3030966 - 1) 

R$ 43,52 R$ 217,60 
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138 CX 100 

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. (3030877 - 1) 

R$ 13,45 R$ 1.345,00 

139 RL 600 

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. (3030878 - 1) 

R$ 9,85 R$ 5.910,00 

140 UN 1.000,00 

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. Embalagem com 1 par. (3031148 
- 2) 

R$ 1,96 R$ 1.960,00 

141 UN 1.000,00 

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. Embalagem com 1 par. (3030879 
- 2) 

R$ 1,88 R$ 1.880,00 

142 UN 1.000,00 

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. Embalagem com 1 par. (3030880 
- 2) 

R$ 1,68 R$ 1.680,00 

143 UN 1.000,00 

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. Embalagem com 1 par. (3030881 
- 2) 

R$ 1,73 R$ 1.730,00 

144 UN 1.000,00 

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. Embalagem com 1 par. (3030882 
- 2) 

R$ 1,84 R$ 1.840,00 

145 UN 1.000,00 

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 

R$ 1,92 R$ 1.920,00 
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dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão 
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/ 
direita e a posição do polegar. Embalagem com 1 par. (3030883 
- 2) 

146 CX 20 

Luva para procedimento em Vinil transparente G, sem talco. 
Desenvolvida para profissionais que apresentam reações 
alérgicas. Caixa com 100 unidades. (3030885 - 1) 

R$ 44,37 R$ 887,40 

147 CX 100 

Luva para procedimento em Vinil transparente M, sem talco. 
Desenvolvida para profissionais que apresentam reações 

alérgicas. Caixa com 100 unidades. (3030886 - 1) 

R$ 42,57 R$ 4.257,00 

148 CX 100 

Luva para procedimento em Vinil transparente P, sem talco. 
Desenvolvida para profissionais que apresentam reações 
alérgicas. Caixa com 100 unidades. (3030887 - 1) 

R$ 31,60 R$ 3.160,00 

149 UN 300 MALHA TUBULAR 15X15 (3031103 - 1) R$ 13,18 R$ 3.954,00 

150 UN 300 MALHA TUBULAR 30X15 (3031109 - 1) R$ 41,20 
R$ 

12.360,00 

151 UN 3 

Mandril para intubação endotraqueal -adulto (fio guia), indicado 
p/ auxiliar a introdução da sonda endotraqueal, fabricado em 
material flexível inoxidável, c/ revestimento plástico estéril, 
botão de regulagem e ponta atraumática, acondicionado em 
embalagem original de fábrica, constando externamente 
especificação do produto e procedência. o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde (1160392 - 2) 

R$ 75,27 R$ 225,81 

152 UN 2.000,00 

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 com identificação, procedência e prazo de validade. 
(3030893 - 1) 

R$ 7,41 
R$ 

14.820,00 

153 UN 30 
MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO 
COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2. (3031154 - 1) 

R$ 20,68 R$ 620,40 

154 UN 20 

MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA DE ALTA 
CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2. 
(3031155 - 1) 

R$ 28,15 R$ 563,00 

155 CX 2.000,00 
Máscara descartável cirúrgica com elástico. Caixa com 50 
unidades. (3030894 - 1) 

R$ 24,26 
R$ 

48.520,00 

156 UN 6.000,00 

Máscara Descartável de Proteção Respiratória N95 PFF2 é um 
respirador purificador de ar, semi-facial e filtrante de partículas. 
Foi desenvolvido para proteger as vias respiratórias contra 
diversos tipos de infecções. Pode ser usado para evitar o 
contato com poeira, névoas, fumos, vírus de gripe ou outros. 

Possui clip nasal; Formato anatômico; Contém 02 tiras de 
elástico para fixação; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e 
atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade. 
Oferece segurança e proteção contra contaminação cruzada em 
qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. 
Composição: Fibra sintética de falso tecido, elementos filtrantes 
com tratamento eletrostático, fitas de borracha natural e tira de 
alumínio. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro. 
(3031226 - 1) 

R$ 2,21 
R$ 

13.260,00 

157 UN 2 

Máscara laríngea n°1,0 (até 5kg) –unidade –máscara laríngea, 
n°1,0, descartável, estéril e de uso único. (fabricada em 
material transparente emborrachado, com silicone, 
poliorganossiloxanos) e não contém látex. esterilizada em 
embalagem individual, pronta para uso imediato. (7010694 - 1) 

R$ 64,92 R$ 129,84 
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158 UN 2 

Máscara laríngea nº 5.0 (70 a 100 kg), descartável, estéril e de 
uso único. è fabricada em material transparente emborrachado 
com silicone (poliorganossiloxanos) e não contém látex 
(7010694 - 5) 

R$ 55,48 R$ 110,96 

159 UN 2 

Máscara laríngea n°1,5 (de 5kg a 10kg) –unidade –máscara 
laríngea, n°1,5, descartável, estéril e de uso único. (fabricada 
em material transparente emborrachado, com silicone, 
poliorganossiloxanos) e não contém látex. esterilizada em 
embalagem individual, pronta para uso imediato (7010694 - 2) 

R$ 50,24 R$ 100,48 

160 UN 2 

Máscara laríngea n°6,0 (acima de 100kg)–unidade –máscara 
laríngea, n°6,0, descartável, estéril e de uso único. (fabricada 
em material transparente emborrachado, com silicone, 
poliorganossiloxanos) e não contém látex. esterilizada em 
embalagem individual, pronta para uso imediato. (7010694 - 4) 

R$ 52,86 R$ 105,72 

161 UN 2 

Máscara laríngea n°2,5 (de 20 a 30kg) –unidade –máscara 
laríngea, n°2,5, descartável, estéril e de uso único. (fabricada 
em material transparente emborrachado, com silicone, 
poliorganossiloxanos) e não contém látex. esterilizada em 
embalagem individual, pronta para uso imediato (7010694 - 3) 

R$ 59,23 R$ 118,46 

162 UN 2 

“Mesa auxiliar - padrão c/ gradil: mesa com 2 prateleiras, 
pernas confeccionado em tubo de aço inox 304, gradil de aço 
inox 304 em toda volta e quatro rodízios de 2” em pu (7010703 
- 1) 

R$ 613,26 R$ 1.226,52 

163 UN 2 

Mesa de mayo - haste e base confeccionada em tubo de aço 
inox 304, regulagem de altura por manipulo, bandeja de aço 

inox 304 com medidas aproximadas de 48 x 32 x 1,5cm 
removível e quatro rodízios de 2” em pu. (1150700 - 2) 

R$ 519,38 R$ 1.038,76 

164 UN 2 

Otoscopio – instrumento com  transmissão da luz por fibra 
óptica  para diagnósticos médicos,  visualização e exames não 
invasivos  do ouvido interno e externo com as  seguintes 
características mínimas:  cabeçote em abs. aço inox resistente  
a impactos. Conexão para pêra de insuflação, permitindo 
otoscopia pneumática. Lente giratória com aumento de no 
mínimo 3 vezes para imagens nítidas, e sem distorção; para ser 
usado com espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis 
nos tamanhos 2,5mm, 3,0 mm 4,0mm e 5,0mm com superfície 
lisa, proporcionando conforto para o paciente; cabo em metal 
tipo aa, com revestimento termoplástico e clipe de bolso; 
deverá possuir transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada led 
2,5 v de fácil substituição e de longa duração. Acionamento 
através de botão liga/desliga. Acompanha o produto: mínimo 
07 espéculos descartáveis nas dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 
4,0mm e 5,0mm e estojo para acondicionamento. 01 lâmpada 
reserva. (1540133 - 2) 

R$ 344,83 R$ 689,66 

165 UN 5 

Papagaio; Construído em aço inoxidável acabamento polido 
brilhante com arredondadas sem aresta; com alça; capacidade 
aproximada; 1000 mililitros (3030977 - 1) 

R$ 122,33 R$ 611,65 

166 FRD 1.000,00 

Papel toalha branco descartável, interfolhado, 02 dobras. 100 
% fibra celulósica. Formato de 20 cm x 21 cm. Fardo com 1.000 
folhas. (3030901 - 1) 

R$ 11,15 
R$ 

11.150,00 

167 UN 15 Pinça Adson com serrilha 12 cm aço inoxidável (7010690 - 1) R$ 18,57 R$ 278,55 

168 UN 20 
Pinça anatômica, dente de rato 14cm, confeccionada em aço 
inox, reta (3030979 - 2) 

R$ 16,84 R$ 336,80 

169 UN 20 
Pinça anatômica - em aço inox, reta, comprimento 14 cm. 
(7010689 - 1) 

R$ 17,52 R$ 350,40 
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170 UN 20 
Pinça hemostática Kelly 14cm, curva, confeccionada em aço 
inox (3030981 - 1) 

R$ 37,63 R$ 752,60 

171 UN 20 
Pinça hemostática Kelly 14cm, reta, confeccionada em aço inox 
(3030982 - 1) 

R$ 33,70 R$ 674,00 

172 UN 3 

Pinça Pozzi  inox,  medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos 
de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT (3030726 - 1) 

R$ 63,64 R$ 190,92 

173 UN 20 
Porta agulha Mayo Hegar 12 cm, esterilizável em aço inoxidável 
(7010683 - 1) 

R$ 63,18 R$ 1.263,60 

174 UN 10 
Porta agulha Mayo Hegar 14cm, confeccionada em aço inox 
(3030986 - 1) 

R$ 29,75 R$ 297,50 

175 UN 10 

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 
ventilação artificial com ar.  Acondicionado em bolsa resistente. 
Embalagem constando externamente identificação e 
procedência. (3030908 - 1) 

R$ 152,39 R$ 1.523,90 

176 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. (3030909 - 1) 

R$ 193,02 R$ 193,02 

177 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. (3030910 - 1) 

R$ 162,63 R$ 325,26 

178 RL 10 

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. (3030913 - 1) 

R$ 51,73 R$ 517,30 

179 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. (3030914 - 1) 

R$ 79,95 R$ 1.599,00 

180 RL 10 

Rolo de papel para esterilização grau cirúrgico, com tamanho 
de 15 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. (3030915 - 1) 

R$ 91,69 R$ 916,90 

181 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. (3030918 - 1) 

R$ 165,33 R$ 1.653,30 

182 FR 200 
Sabonete líquido neutro frasco contendo 1.000 mL, com 
registro na ANVISA. (3030919 - 1) 

R$ 9,77 R$ 1.954,00 

183 PCT 500 
Saco para lixo hospitalar 100 Litros. Confeccionado com resina 
termoplástica, apresentando solda contínua homogênea 

R$ 48,00 
R$ 

24.000,00 
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uniforme, cor branco leitoso, resistente ao uso, devendo 
constar em cada saco, individualmente, o símbolo de substância 
infectante. Pacote com 100 sacos. (3030921 - 1) 

184 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 o símbolo de substância infectante. 
Pacote com 100 sacos (3030990 - 1) 

R$ 34,04 
R$ 

17.020,00 

185 UN 12.000,00 

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. (3030922 - 1) 

R$ 0,23 R$ 2.760,00 

186 UN 20.000,00 

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. (3030923 - 1) 

R$ 0,24 R$ 4.800,00 

187 UN 20.000,00 

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. (3030926 - 1) 

R$ 0,41 R$ 8.200,00 

188 UN 8.000,00 

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. (3030925 - 1) 

R$ 0,27 R$ 2.160,00 

189 UN 10.000,00 

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 (3030927 - 1) 

R$ 0,63 R$ 6.300,00 

190 UN 5.000,00 

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. (3031112 - 1) 

R$ 0,58 R$ 2.900,00 

191 FR 200 
SOLUÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FRASCO 
COM 1000ML (3031113 - 1) 

R$ 3,36 R$ 672,00 

192 UN 100 
Solução a base de peróxido de oxigênio (Agua oxigenada) 10 
V, frasco com 1000ml. (3031239 - 1) 

R$ 4,04 R$ 404,00 

193 FR 50 

SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA A BASE DE IODOPOLIVIDA (PVPI) 
10% EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO. EMBALAGEM COM 
1000 ML. (3031156 - 1) 

R$ 21,78 R$ 1.089,00 

194 FR 50 

Solução degermante com tensoativos a base de iodopolividona 
(PVPI) 10% equivalente a 1% de iodo ativo. Embalagem com 
1000ml (3031241 - 1) 

R$ 23,03 R$ 1.151,50 

195 UN 200 

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 

R$ 0,76 R$ 152,00 
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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. (3031134 - 1) 

196 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. (3031135 - 1) 

R$ 0,76 R$ 152,00 

197 UN 200 

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. (3031136 - 1) 

R$ 0,86 R$ 172,00 

198 UN 1.000,00 

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. (3031137 - 1) 

R$ 0,95 R$ 950,00 

199 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. (3030991 - 1) 

R$ 1,11 R$ 222,00 

200 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. (3030992 - 1) 

R$ 1,04 R$ 208,00 

201 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. (3031138 - 1) 

R$ 1,21 R$ 242,00 

202 UN 200 

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 

R$ 1,33 R$ 266,00 
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individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, 
contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 
de 22/10/2001. (3031139 - 1) 

203 UN 200 

Sonda de aspiração traqueal nº 24 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. (3031141 - 1) 

R$ 0,99 R$ 198,00 

204 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. (3031048 - 1) 

R$ 6,92 R$ 346,00 

205 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. (3031035 - 1) 

R$ 6,18 R$ 309,00 

206 UN 50 

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. (3031036 - 1) 

R$ 6,15 R$ 307,50 

207 UN 50 

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. (3031037 - 1) 

R$ 6,20 R$ 310,00 

208 UN 50 

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. (3031038 - 1) 

R$ 5,57 R$ 278,50 

209 UN 50 

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. (3031039 - 1) 

R$ 5,86 R$ 293,00 

210 UN 50 
Sonda Endotraqueal com Cuff nº 6,0 - Sonda em P.V.C., 
transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão 

R$ 5,72 R$ 286,00 
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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. (3031040 - 1) 

211 UN 50 

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. (3031041 - 1) 

R$ 5,76 R$ 288,00 

212 UN 50 

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. (3031042 - 1) 

R$ 5,83 R$ 291,50 

213 UN 50 

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. (3031043 - 1) 

R$ 6,06 R$ 303,00 

214 UN 50 

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. (3031044 - 1) 

R$ 5,87 R$ 293,50 

215 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. (3031045 - 1) 

R$ 5,27 R$ 263,50 

216 UN 50 

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. (3031046 - 1) 

R$ 5,93 R$ 296,50 

217 UN 50 

Sonda Endotraqueal com Cuff nº 9,5 - 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 

R$ 5,57 R$ 278,50 
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plástico que contenha externamente dados de rotulagem 
conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. (3031047 - 1) 

218 UN 50 

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. (3031005 - 1) 

R$ 5,37 R$ 268,50 

219 UN 50 

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. (3031006 - 1) 

R$ 3,63 R$ 181,50 

220 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. (3031007 - 1) 

R$ 3,80 R$ 1.900,00 

221 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. (3031008 - 1) 

R$ 3,58 R$ 1.790,00 

222 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. (3031009 - 1) 

R$ 3,79 R$ 1.895,00 

223 UN 200 

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. (3031010 - 1) 

R$ 3,76 R$ 752,00 
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224 UN 200 

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. (3031011 - 1) 

R$ 4,16 R$ 832,00 

225 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. (3031012 - 1) 

R$ 6,78 R$ 1.356,00 

226 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 04 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030521 - 2) 

R$ 0,76 R$ 76,00 

227 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 06 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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 (3030205 - 2) 

R$ 0,73 R$ 73,00 

228 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 08 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030206 - 2) 

R$ 0,76 R$ 76,00 

229 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 10 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030522 - 2) 

R$ 0,96 R$ 96,00 

230 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 12 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030222 - 2) 

R$ 0,87 R$ 87,00 

231 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 14 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, com um orifício na ponta e quatro 
laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico 

R$ 0,82 R$ 82,00 
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e ou a combinação deste com filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 
22/10/2001. (3030523 - 2) 

232 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 16 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030524 - 2) 

R$ 0,91 R$ 91,00 

233 UN 100 

Sonda Nasogástrica Curta nº 18 - Sonda plástica, transparente, 
siliconizada, com 1,35mm de diâmetro, medindo 
aproximadamente 50cm, 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. (3030525 - 2) 

R$ 1,16 R$ 116,00 

234 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. 
(3030526 - 2) 

R$ 0,82 R$ 82,00 

235 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. 
(3030527 - 2) 

R$ 0,93 R$ 93,00 

236 UN 100 

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. 
(3031017 - 1) 

R$ 1,16 R$ 116,00 

237 UN 100 

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. 
(3031018 - 1) 

R$ 1,07 R$ 107,00 

238 UN 100 

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. 
(3031019 - 1) 

R$ 1,20 R$ 120,00 

239 UN 100 

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 

R$ 1,32 R$ 132,00 
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dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 
(3031020 - 1) 

240 UN 100 

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. 
(3031021 - 1) 

R$ 1,23 R$ 123,00 

241 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 
(3030995 - 1) 

R$ 13,92 R$ 6.960,00 

242 UN 200 SONDA SUGA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 (3030579 - 1) R$ 1,06 R$ 212,00 

243 UN 200 SONDA SUGA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 (3030580 - 1) R$ 1,22 R$ 244,00 

244 UN 100 

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 (3030997 - 1) 

R$ 0,78 R$ 78,00 

245 UN 100 

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 (3030998 - 1) 

R$ 0,66 R$ 66,00 

246 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 (3030999 - 1) 

R$ 0,73 R$ 73,00 

247 UN 4.000,00 

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 (3031000 - 1) 

R$ 0,58 R$ 2.320,00 

248 UN 10.000,00 

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 (3031001 - 1) 

R$ 0,86 R$ 8.600,00 

249 UN 1.000,00 

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 (3031002 - 1) 

R$ 0,80 R$ 800,00 

250 UN 1.000,00 

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 (3031003 - 1) 

R$ 0,89 R$ 890,00 

251 UN 1.000,00 

Sonda uretral nº 18, confeccionada em PVC atóxico, 
siliconizada e esterilizada, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, contendo em sua embalagem identificação com 

R$ 1,01 R$ 1.010,00 
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os dados de procedência, número de lote, prazo de validade, 
número de registro no Ministério da Saúde (3031004 - 1) 

252 UN 100 
TALA ARAMADA EM E.V.A TAMANHO G com aproximadamente 
86x10 (3030672 - 2) 

R$ 14,95 R$ 1.495,00 

253 UN 100 
TALA ARAMADA EM E.V.A TAMANHO M -  COM 
APROXIMADAMENTE 63X09CM (3030671 - 2) 

R$ 11,58 R$ 1.158,00 

254 UN 100 
TALA ARAMADA EM E.V.A TAMANHO P - COM 
APROXIMADAMENTE 53X08CM (3030670 - 2) 

R$ 9,71 R$ 971,00 

255 UN 100 
TALA ARAMADA EM E.V.A TAMANHO PP -  COM 

APROXIMADAMENTE 30 X 8 CM (3030669 - 2) 
R$ 7,25 R$ 725,00 

256 KIT 300 

Tala de Papelão G 70 x 20cm -Tamanho: 70 x 20 cm 
(grande);Tala de papelão; destinada à imobilização provisória 
de membros superiores e inferiores; kit com 10 unidades 
(3031054 - 1) 

R$ 2,58 R$ 774,00 

257 KIT 300 

Tala de Papelão M 50 x 20cm -tamanho: 50x20cm (médio); tala 
de papelão; destinada à imobilização provisória de membros 
inferiores e superiores; kit com 10 unidades. (3031053 - 1) 

R$ 2,49 R$ 747,00 

258 KIT 300 

Tala de Papelão P 30 x 20cm - Tamanho: 30 x 20 cm 
(pequeno); tala de papelão; destinada à imobilização provisória 
de membros superiores e inferiores; kit com 10 unidades. 
(3031052 - 1) 

R$ 2,14 R$ 642,00 

259 UN 10 

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. (3031158 - 1) 

R$ 83,40 R$ 834,00 

260 UN 10 Tesoura cirurgica fina/fina 15cm curva (3031057 - 1) R$ 30,66 R$ 306,60 

261 UN 15 Tesoura cirurgica fina/fina 15cm reta (3031058 - 1) R$ 36,22 R$ 543,30 

262 UN 8 

Tesoura íris ponta romba curva - Tesoura íris curva ponta 
romba, com aproximadamente 11 cm em aço inox autoclavável. 
(7010706 - 2) 

R$ 23,42 R$ 187,36 

263 UN 20 
Tesoura para retirada de pontos spencer fina, reta, pequena, 
esterilizável em aço inoxidável 10cm (7010681 - 1) 

R$ 44,85 R$ 897,00 

264 PCT 100 

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. 

(3031059 - 1) 

R$ 12,94 R$ 1.294,00 

265 PCT 20 

Tubo de látex nº 200 para garrote. Pacote com 15m de tubo 
de látex natural, medindo 5,5mm de diâmetro externo e 3,0mm 
de diâmetro interno. Embalagem com dados de identificação e 
procedência (3031060 - 1) 

R$ 25,75 R$ 515,00 

266 UN 50 

Umidificador de oxigênio descrição: composto por uma tampa 
de nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de 
água e um reservatório plástico reservatório plástico. validade 
superior a 24 meses (7010685 - 1) 

R$ 19,56 R$ 978,00 

267 FR 100 

Vaselina líquida, com ação emoliente para a pele, lubrificante. 
Frasco com 1.000ml. Embalagem com dados de identificação e 
procedência (3031063 - 1) 

R$ 33,50 R$ 3.350,00 

 
Para a definição das quantidades, foi considerada a média de consumo do exercício anterior, com revisão 

de alguns itens, entretanto, a quantidade é estimada, devendo deixar cientes os licitantes, que o município 
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não está obrigado a contratar toda a quantidade. 

 

I.III – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
 

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. 
 

Os materiais deverão ser entregues diretamente na Farmácia Básica Municipal, 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.  

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

 

Todos os produtos fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade 
dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, o material apresentado será devolvido para 

substituição ou adequações, no prazo a ser estabelecido pela Secretaria solicitante. 
 

Os itens com defeito ou com prazo de validade fora do estabelecido neste termo de referência, deverão 

ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

I.IV – PRAZO DE VALIDADE E DAS EMBALAGENS: 

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. 

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.V – PAGAMENTO: 
 

O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 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.VI – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  
 

I.VII – FISCALIZAÇÃO: 

 
A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretária Municipal de Saúde, Sra Irani Aparecida 

dos Santos.  
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A fiscalização da execução da ata ficará a cargo da servidora e Farmacêutica Mayara Batista Teixeira, 

matrícula nº 2836 e do servidor Maicon Franco, matrícula nº 2899. 

 
Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

da ARP, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
 

- fiscalizar e atestar a entrega dos produtos, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 

estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na entrega dos produtos, cabendo à licitante vencedora adotar as 

providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com a entrega dos produtos. 

- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução da ARP, em especial aplicações 
de sanções e alterações do mesmo. 

 
A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante vencedora 

pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 

I.VIII – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 
A justificativa apresentada pela Secretaria de Saúde no memorando é a seguinte: 

 
“Para atender nossos pacientes pediátricos e adultos com necessidades específicas. Saliento que a 

quantidade em questão foi aumentada devido ao aumento expressivo dos pacientes que necessitam de 

atendimento.” 
 
I.IX – JUSTIFICATIVA LICITAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA  
 

Justifica-se a licitação para ampla concorrência, por se enquadrar na hipótese prevista no artigo 49, II da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, haja vista não possuir um mínimo 

de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório, entretanto, respeitando-se os direitos de preferência que a lei nº 123/2016 concede as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

I.X – INFORMAÇÕES: 

 
a) assuntos sobre especificações dos serviços - fone: (41) 3624-1460 - Secretaria de Saúde – com 

Mayara; 
b) assuntos relacionados com documentos e Editais – fone: (41) 3624-1808 - Departamento de 

Licitações. 
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II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE OU MEI. 

 
 

 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Eletrônico n.º 12/2022 

 
 

 

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 Eletrônico nº 12/2022, 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. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022 

 

 

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; 

f) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 
[Local], _____de ________________________de 2022. 

 
 

 

__________________________________ 

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável 

Legal] [Nome da Empresa] 

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

 

 
 

AO 

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
Senhora Pregoeira 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), declara que a referida cumpre, nos 
termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do 

PREGÃO, na forma eletrônica de nº __________, se responsabilizando por quaisquer vícios ou 
imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.  

 
Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. 

 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

 
_______________, em __________ de ____________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________________ 

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

Razão Social:  
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos ___ dias do mês de ________ de 2022, o Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná, Órgão 
Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Av. Brasil, nº 38, Centro, representado neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Jessé da Rocha Zoellner, inscrito no CPF sob nº ______, 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, Decreto Federal nº 10.024/2019 que 

regulamenta o pregão na forma eletrônica e conforme a classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2022, resolve registrar os preços nos seguintes termos: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DADOS DO DETENTOR 

 

[Razão Social], inscrita no CNPJ nº......., sediada na ............................, neste ato representado pelo seu 
........................, ........................., nacionalidade .............................., Portador da Carteira de 

Identidade nº ..................., expedida pela .................................. CPF nº....................................., 
residente e domiciliado na .......................................... 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

A presente de Ata Registro de Preços tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão as 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 
12/2022, conforme tabela abaixo: 

... 

 CLÁUSULA QUARTA – 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 QUINTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

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. 
 

Os materiais deverão ser entregues diretamente na Farmácia Básica Municipal, situada na Rua Rui 
Barbosa, nº 325, Centro, Agudos do Sul, de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 
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➢ Manhã das 08h00min até as 11h00min; 

➢ Tarde das 13h00min até às 16h30min.  

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

 
Todos os produtos fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade 

dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, o material apresentado será devolvido para 

substituição ou adequações, no prazo a ser estabelecido pela Secretaria solicitante. 
 

Os itens com defeito ou com prazo de validade fora do estabelecido neste termo de referência, deverão 
ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

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 SEXTA – PRAZO DE VALIDADE E DAS EMBALAGENS 

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. 

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. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 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 OITAVA - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO 

A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretária Municipal de Saúde, Sra Irani Aparecida 
dos Santos.  

 
A fiscalização da execução da ata ficará a cargo da servidora e Farmacêutica Mayara Batista Teixeira, 

matrícula nº 2836 e do servidor Maicon Franco, matrícula nº 2899. 

 
Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

da ARP, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
 

- fiscalizar e atestar a entrega dos produtos, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 

estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na entrega dos produtos, cabendo à licitante vencedora adotar as 

providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com a entrega dos produtos. 

- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução da ARP, em especial aplicações 
de sanções e alterações do mesmo. 
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A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante vencedora 

pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DOS VALORES 

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 DÉCIMA - 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 DÉCIMA PRIMEIRA - 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) Realizar o fornecimento durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, dos produtos 
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relacionados na Cláusula Segunda da presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, 

mediante autorização de 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) 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 DÉCIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela detentora da ata, sem justificativa 

aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as 

seguintes sanções: 

 

I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da 

execução contratual; 

II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor licitado, por dia útil, limitada ao 

percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das obrigações 

assumidas na licitação. 

III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global licitado, nas seguintes hipóteses, dentre 

outras: 
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a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação; 

b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 

c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 

d. não manutenção da proposta; 

e. retardamento da execução do objeto da licitação; 

f. falha na execução do objeto da licitação; 

g. fraude na execução do objeto da licitação; 

h. comportamento inidôneo; 

i. cometimento de fraude fiscal. 

 

IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos. 

V. 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 decorridos o prazo da sanção aplicada. 

 

A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da Detentora da Ata, por eventuais perdas e 

danos causados à Administração. 

 

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. 

 

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Agudos do 

Sul, em favor da Detentora da Ata, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 

diferença será cobrada na forma da lei. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e 

ampla defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de irregularidades, conforme 
IN nº 001/2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes no 

EDITAL do pregão eletrônico 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 Eletrônico nº 12/2022. 

Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do 
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Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 12/2022, 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.  

 

JESSE DA ROCHA ZOELLNER 
Prefeito Municipal 

 

XXXXXXXXXXXX 
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

DETENTOR DA ATA DE REG. DE PREÇOS 
 

IRANI APARECIDA DOS SANTOS 
GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MAYARA BATISTA TEIXEIRA 
SECRETARIA DE SAÚDE  

FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

MAICON FRANCO 

SECRETARIA DE SAÚDE  
SUPLENTE DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

À Prefeitura Municipal de Agudos do Sul - PR 

Sra. Pregoeira, 

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2022 - Registro de Preços 

 

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, marca e número da ANVISA). 

1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

2. Forma de pagamento: 

3. Dados bancários: 
4. Prazo de entrega: 

5. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 

6. Informamos que, quando convocados a firmarmos a respectiva Ata de Registro de Preços, deverá 
assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos constitutivos desta 

empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).  

7. 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 2022. 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
Razão Social:  
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ANEXO VII - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

18 

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. 
Comprovação das especificações técnicas como 
embalagem, dimensões e conferência da maciez, 
resistência, quantidade de fios, bordas uniformes, 
dimensões, conformidade da embalagem. 

21 

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. 
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ITEM DESCRIÇÃO 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS 

AMOSTRAS 

49 

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”. 

50 

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.  

51 

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.  

52 

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.  

53 

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 

68 

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 13.843.0 

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

69 

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. 


