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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME'S OU EPP'S 

 

Interessado: Secretaria de Saúde 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº. 95.719.373/0001-23, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 555, Centro, na 

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Planejamento, 

Administração e Finanças, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 

366/2019, com a devida autorização expedida pela Sra. Cleci M. Rambo Loffi, Prefeita, exarada 

em 20/02/2020, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 

demais legislação aplicável, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 

no dia 11/03/2020, às 08:30h, na sala de licitações do Paço Municipal, localizada na sede 

administrativa retro mencionada, licitação na modalidade de Pregão, forma Presencial, através 

do Sistema de Registro de Preços, tipo “MENOR PREÇO”, critério de julgamento de menor 

preço por lote, destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, para formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de 

material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes, conforme 

especificações técnicas constantes deste Edital e Anexos. 

 

A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro 

de 2009. 

 

A opção pelo agrupamento do objeto em lotes decorre de opção de ordem técnico-

administrativa, eis que redução do número de contratos favorece o melhor controle e 

fiscalização, especialmente se consideradas as limitações materiais e de pessoal inerentes a 

pequenos entes como o Município de Mercedes. Considerando que o procedimento em tela 

possui 289 itens, conclui-se que, ao menos em tese, caso fosse adotado o critério de 

julgamento do menor preço por item, poderiam advir mais de uma centena de Atas de 

Registro de Preços. Uma centena de Atas traria embaraço não só a administração da 

aquisição do objeto, ante a necessidade do contato com diversos fornecedores, com a 

fiscalização da própria execução das atas de registro de preços. Por fim, de destacar que a 

possibilidade da aglutinação de itens em lotes, quando volumosos, foi, inclusive, 

reconhecida pelo TCU no Acórdão 5301/13. 
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É admitido o envio de propostas e documentação pelo correio, correndo por conta e risco 

do licitante a chegada da correspondência no prazo para abertura e julgamento de 

propostas. 

 

1 - DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

1.1 O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição, para consulta de qualquer 

interessado, na sede administrativa do Município de Mercedes, junto à Secretaria de 

Planejamento, Administração e Finanças, durante o período de publicação, de segunda a sexta-

feira, das 8:00h às 17:30h. 

 

1.2 Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, poderão fazê-lo mediante 

recolhimento da importância de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), junto a Tesouraria do 

Município de Mercedes, sendo gratuito o seu fornecimento por correio eletrônico ou por 

gravação em mídia removível disponibilizada pelo interessado, desde que, por este solicitado. 

 

 1.2.1 Alternativamente, a critério dos interessados, o Edital poderá ser obtido, 

 gratuitamente, através da página oficial do Município de Mercedes na internet, no 

 endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php 

 

1.2.2 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php, bem como as publicações no Jornal “O 

Presente”, e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, disponível no 

endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br,  “Diário Oficial” ou 

www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#mercedes. 

 

2 - DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1 A Sessão Pública do Pregão realizar-se-á no dia 11/03/2020, às 08:30h, na Sala de Licitações 

do Paço Municipal. 

 

2.1.1 Não havendo expediente na data supra, ocorrerá a sessão no primeiro dia útil subsequente 

em que houver atendimento no Paço Municipal, no mesmo local e horário originalmente fixados. 

 

2.2 A recepção dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação 

se dará no local e horário estabelecidos no subitem 2.1 deste Edital, não sendo admitido atraso, 

mesmo involuntário, considerando-se como horário de entrega o constante do protocolo próprio. 

 

2.3 A Sessão Pública de abertura e julgamento de propostas se desenvolverá com a observância e 

ordem dos seguintes procedimentos: 

 

 2.3.1Credenciamento dos interessados, de seus representantes legais ou delegados; 

 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#mercedes
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 2.3.2Recebimento da Declaração de Cumprimento das Exigências contidas no Edital, que 

 deverá ser apresentada em separado, fora de qualquer  envelope; 

 

 2.3.3Recebimento dos Envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de 

 Habilitação dos licitantes; 

 

 2.3.4Análise das Propostas de Preços constante dos envelopes para fins de 

 classificação dos licitantes para a etapa de apresentação de lances verbais; 

 

 2.3.5Realização da etapa de apresentação de lances verbais; 

 

 2.3.6Classificação das Propostas de Preços; 

 

 2.3.7Avaliação da Documentação de Habilitação do(s) licitante(s) que tiver(em) 

 apresentado a(s) melhores proposta(s); 

 

 2.3.8Recebimento de eventual(is) recurso(s); e 

 

 2.3.9Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de  inexistirem 

 recurso(s). 

 

2.3.9.1 Na hipótese da existência de recurso, após o seu julgamento, a adjudicação 

será realizada pela Prefeita. 

 

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente licitação reger-se-á, fundamentalmente, pelos comandos legais seguintes: 

 

 3.1.1 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 

 

 3.1.2 Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 

 3.1.3 Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006; 

 

 3.1.4 Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009; 

 

 3.1.5 Decreto Municipal nº. 023, de 27 de março de 2007; 

 

 3.1.6 Decreto Municipal nº 162/2015, de 04 de dezembro de 2015; 

 

 3.1.7 Decreto Municipal nº 096, de 5 de setembro de 2016; 

 

 3.1.8 Demais disposições contidas neste Edital e em seus Anexos. 
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4 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

4.1 Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 

 4.1.1Anexo I – Memorial Descritivo; 

 

 4.1.2Anexo II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

 

 4.1.3Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 

 

 4.1.4Anexo IV – Declaração de Atendimento ao Disposto no Artigo 7º, Inciso XXXIII, 

 da Constituição Federal; 

 

 4.1.5Anexo V – Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar ou 

 Contratar com a Administração; 

  

 4.1.6Anexo VI – Termo de Credenciamento; 

 

 4.1.7Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

5 - DO OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

5.1 A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do Município de 

Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo I – Memorial 

Descritivo. 

 

 5.1.1 O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Presencial, terá a validade de 12 

 (doze) meses. O objeto da presente licitação será empregado nas atividades 

 desenvolvidas pela Secretaria interessada, observadas as características e demais 

 condições definidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

5.2 O preço total do objeto do presente certame é de R$ 230.273,71 (duzentos e trinta mil, 

duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), conforme disposto no Anexo I – 

Memorial Descritivo, do presente Edital, onde se verificam os valores máximos por item e total 

por lote, conforme o julgamento do presente procedimento. 

 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 

 

02.007.10.301.0006.2028 – Gestão das Unidades de Atenção Básica. 

Elemento de despesa: 33903036 

Fonte de recurso:  000, 494, 505 
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7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar desta licitação os interessados que: 

 

 7.1.1Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

 

 7.1.2Atendam os requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital;   

 

 7.1.3Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; e 

 

 7.1.4 Ostentem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 48, I, da 

 Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar 

 Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009). 

 

7.2 É vedada a participação de: 

 

 7.2.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

 7.2.2 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

 ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal; 

 

 7.2.3 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Mercedes; 

 

7.2.4 Empresas com falência decretada, concordatárias ou em recuperação (observada a 

decisão proferida no AREsp 309867/ES); e 

 

 7.2.5 Servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação, que tenha 

 participação direta ou indireta como licitante. Considera-se participação indireta, a 

 existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

 financeira ou trabalhista. 

 

8 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

8.1 A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro 

de 2009. 

 

8.2 Para participação no presente certame e gozo dos benefícios da Lei Complementar n.º 

123/2006 e suas alterações, deverão as microempresas e empresas de pequeno porte 

apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial, atestando o enquadramento, com 

data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação 

(apartada do contrato social) ou cláusula equivalente, constante do Documento 
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Constitutivo ou Alterador, em qualquer das hipóteses, com o respectivo 

arquivamento/averbação na Junta Comercial ou Registro Competente. 

 

8.2.1 A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá ser feita anteriormente à apresentação das propostas comerciais, na fase de 

credenciamento, devendo a licitante realizar a entrega do documento comprovatório 

(em original ou cópia autenticada) fora de qualquer envelope, diretamente ao 

Pregoeiro. 

 

8.3 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observado o seguinte: 

 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado à Licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas e positivas com efeito de certidão negativa; 

 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

 

9 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 O licitante deverá apresentar, fora dos envelopes 1 (Proposta de Preços) e 2 (Documentos de 

Habilitação), Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

modelo constante no Anexo II deste Edital, devendo ser confeccionado em papel timbrado do 

licitante, assinado por seu representante legal. 

 

10 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE 

PREÇOS) E SEU CONTEÚDO 

10.1A Proposta de Preços deverá ser apresentada separadamente dos documentos de habilitação, 

em envelope lacrado (Envelope n.º 1), contendo os seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANÁ 

(NOME COMPLETO DO PROPONENTE) 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/2020 
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DATA DE ABERTURA: xx/xx/2020 

HORÁRIO: xx:00h 

 

10.2 A Proposta de Preços, a ser apresentada em conformidade com o modelo constante no 

Anexo III deste Edital, deverá: 

 

 10.2.1 Ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida com clareza, em língua 

 portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, não contendo rasuras, 

 emendas, borrões ou entrelinhas, que dificultem sua análise; 

 

 10.2.2 Conter razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual (ou municipal, se for o 

 caso) do licitante, assim como, endereço completo, telefone ou fax, e endereço eletrônico, 

 se houver, para contato; 

 

 10.2.3 Conter identificação do número do Pregão; 

 

 10.2.4 Ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, na 

 sua última página, e rubricada nas demais; 

 

10.2.5 Conter descrição completa, detalhada e precisa do objeto da licitação, bem como 

indicar o fabricante e/ou marca dos mesmos, em conformidade com as especificações 

contidas neste Edital e seus Anexos, principalmente aquelas constantes do Anexo I – 

Memorial Descritivo; 

 

 10.2.6 Conter valor por item e valor total do lote ao qual se refere a proposta, 

 conforme o objeto deste Edital; 

 

 10.2.7 Conter indicação do valor em moeda nacional, com no máximo 02 (duas)  casas 

 decimais; 

 

 10.2.8 Conter data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa; 

 

 10.2.9 Conter indicação do prazo de validade das propostas de preços apresentadas, 

 inclusive na etapa de lances verbais do Pregão, que será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a 

 contar da data da sessão pública do Pregão; 

 

10.2.10 Indicar o e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de compra e 

demais comunicações relativas a futura e eventual execução contratual, o qual será tido 

por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicações remetidas para o 

mesmo. 
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10.3 No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, 

seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

10.4 A apresentação da Proposta de Preços pelo licitante implica na aceitação: 

 

 10.4.1 Do prazo de pagamento, de acordo com o subitem 25.2; 

 

 10.4.2 Das demais condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

11 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 2 (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO) E SEU CONTEÚDO 

11.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados separadamente da Proposta de 

Preços, em envelope lacrado (Envelope n.º 2), contendo os seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE N.º 2 (HABILITAÇÃO) 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANÁ 

(NOME COMPLETO DO PROPONENTE) 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/2020 

DATA DE ABERTURA: xx/xx/2020 

HORÁRIO: xx:00h 

 

11.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia 

autenticada por tabelião de notas, ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

11.3 Os documentos deverão ser entregues, preferencialmente, na sequência indicada nos itens 

abaixo, a fim de permitir celeridade na sua conferência e no seu exame. 

 

11.4 A Habilitação Jurídica será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos: 

 

 11.4.1 Registro comercial (Requerimento de Empresário), no caso de empresa 

 individual; 

 

 11.4.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações, no caso de 

 sociedade empresária limitada, ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, 

 acompanhado de documento de eleição de seus administradores. 
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11.4.2.1 Preferencialmente, em substituição às alterações contratuais, a licitante 

apresentará o Contrato Social consolidado e alterações posteriores. 

 

11.4.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 

 

11.4.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

11.5 A Regularidade Fiscal e Trabalhista será demonstrada pela apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

 11.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

 Fazenda (CNPJ); 

 

 11.5.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

 domicílio ou sede da proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 

 objeto da presente Licitação (CICAD); ou, se for o caso, Certidão  Narrativa de 

 Inexistência de Inscrição de nome Empresarial ou CNPJ no Cadastro de Contribuintes do 

 ICMS; 

 

 11.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, 

 mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos  Federais 

 e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 

 02/10/2014; 

 

 11.5.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de  Serviço – 

 FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

 11.5.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela  Secretaria de 

 Estado da Fazenda - SEFA; 

 

 11.5.6 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a  Tributos 

 Municipais), do domicílio ou sede da licitante. 

  

11.5.7 Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante apresentação de  CNDT 

 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), emitida pelo TST (Tribunal Superior do 

 Trabalho). 
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Obs 1: A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui documento hábil 

para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

 

Obs 2: Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo 

não constar da lei ou dos próprios documentos, serão consideradas válidas aquelas emitidas no 

período de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessão do Pregão. 

 

11.6 - Para fins de comprovação da Qualificação Técnica, exigir-se-á a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

11.6.1 Autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional da Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde – ANVISA, válida e vigente, acompanhada da 

publicação no Diário Oficial da União; 

 

 11.6.2 Licença sanitária Estadual ou Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

 

 11.6.3 Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia – CRF. 

 

11.7  Outros documentos a serem apresentados: 

 

 11.7.1 Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da 

 Constituição Federal, conforme modelo do Anexo IV deste Edital. 

 

 11.7.2 Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

 Administração, conforme modelo do Anexo V deste Edital. 

 

Obs: Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por Pregoeiro ou 

por membro da Equipe de Apoio, mediante conferência da cópia com o original ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. 

 

12 - DOS REQUERIMENTOS DE ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO EDITAL 

12.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento de esclarecimentos sobre 

este ato convocatório e seus Anexos, desde que protocolado em prazo não inferior a 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

 

12.2 O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação 

disciplinadora do procedimento, mediante pagamento da taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta 

centavos), a fim de cobrir os custos da reprodução gráfica. 
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12.3 O requerimento, dirigido à autoridade subscritora do Edital, deverá ser devidamente 

protocolado no setor de Protocolos da Prefeitura do Município de Mercedes, durante o horário 

normal de expediente, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h. 

 

12.4 Alternativamente poderá o requerimento ser enviado para o e-mail 

compras@mercedes.pr.gov.br correndo por conta do interessado o risco de seu efetivo 

recebimento pelo destinatário em tempo hábil. 

 

12.5 Os esclarecimentos deverão ser prestados pela autoridade subscritora do Edital, no prazo de 

01 (um) dia útil, a contar do protocolo do requerimento, passando este a integrar, juntamente 

com aqueles, os autos do procedimento. 

 

12.6 As questões formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas do Pregoeiro, 

serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à 

identificação da empresa consulente. 

 

13 - DA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

13.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento para que sejam tomadas 

providências em relação ao Edital e seus Anexos, ou para impugná-los, desde que protocolado 

em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, e protocolado junto ao setor competente da Prefeitura do Município de Mercedes, 

durante o horário normal de expediente. 

 

13.1.1 Alternativamente poderá o requerimento ser enviado para o e-mail 

compras@mercedes.pr.gov.br correndo por conta do interessado o risco de seu efetivo 

recebimento pelo destinatário em tempo hábil. 

 

13.2 A decisão sobre o requerimento para adoção de providências ou de impugnação será 

proferida pela autoridade subscritora deste, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento 

do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que lhe deu origem, os 

autos do procedimento. 

 

13.3 Desde que implique modificação(ões) do ato convocatório do Pregão e/ou de seus Anexos, 

o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, além da(s) alteração(ões) 

decorrente(s), nova abertura de prazo e designação de nova data para a realização do certame, e 

divulgação da mesma forma dada ao ato convocatório original. 

 

14 – DO CREDENCIAMENTO 

14.1 No dia, hora e local estipulados no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverão estar 

representados por agentes credenciados, que se apresentarão ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, 

devidamente identificados com cédula de identidade ou documento equivalente que contenha 

mailto:compras@mercedes.pr.gov.br
mailto:compras@mercedes.pr.gov.br
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fotografia, e portando Termo de Credenciamento, de conformidade com o modelo constante no 

Anexo VI deste Edital, ou Instrumento de Procuração com poderes idênticos. 

 

 14.1.1 O Termo de Credenciamento, a ser apresentado fora dos envelopes e 

 juntamente com cópia autenticada ou via original do ato constitutivo da 

 empresa, deverá prever expressamente a outorga de poderes para: 

 

14.1.1.1 apresentar a declaração de que o licitante cumpre as exigências contidas no Edital e em 

seus Anexos; 

 

  14.1.1.2 formular lances ou ofertas verbais; 

 

  14.1.1.3 negociar com o Pregoeiro a redução dos preços ofertados; 

 

14.1.1.4 desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente 

sobre a intenção de fazê-lo; 

 

  14.1.1.5 assinar a ata da sessão; 

 

  14.1.1.6 prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro; e 

 

  14.1.1.7 praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

 14.1.2 Se o representante da licitante for seu sócio, titular (empresário individual), 

 dirigente ou assemelhado, o credenciamento será feito mediante a  apresentação da via 

 original ou de cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento 

 de constituição empresarial, devidamente registrado no órgão de Registro do Comércio 

 competente, no qual estejam  expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

 obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

14.2 A não apresentação do Termo de Credenciamento citado no subitem 14.1 não será motivo 

para desclassificação ou inabilitação do licitante, mas impedirá que o representante se manifeste 

ou responda em nome do licitante durante a sessão, inclusive na etapa de apresentação de lances 

verbais. 

 

14.3 Será admitida a presença de apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 

14.4 Cada credenciado poderá representar 01 (um) único licitante. 

 

14.5 O Termo de Credenciamento poderá ser substituído por instrumento público ou particular 

de procuração, desde que atendidas as disposições do subitem 14.1.1. 
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14.6 A ausência da documentação referida no subitem 14.1, seus subitens, e subitem 14.5, 

conforme o caso, ou a sua apresentação em desconformidade com as exigências, impossibilitará 

a participação do licitante na fase de apresentação de lances verbais do Pregão, mantido o preço 

apresentado na proposta escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

 

14.7 A ausência do credenciado, após a entrega do envelope de proposta de preços e, antes de 

iniciada a etapa de lances verbais, importará na imediata exclusão do licitante por ele 

representado, desta etapa, salvo autorização do Pregoeiro; neste caso, para efeito de classificação 

das propostas, será mantido o preço apresentado na proposta escrita do licitante excluído. 

 

 14.7.1 Ausentando-se o credenciado sem autorização do Pregoeiro, após o início da etapa 

 de lances verbais, ficará o mesmo impedido de realizar novos lances, mantendo-se, 

 entretanto, sua última oferta, para efeito de classificação das propostas. 

 

14.8 Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e 

juntados ao processo administrativo. 

 

14.9 O LICITANTE QUE NÃO SE FIZER REPRESENTAR NA SESSÃO fica dispensado 

apenas da apresentação de Termo de Credenciamento, entretanto, deverá encaminhar envelope 

contendo os demais documentos de credenciamento indicados no presente Edital, contendo os 

seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE CREDENCIAMENTO 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANÁ 

(NOME COMPLETO DO PROPONENTE) 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/2020 

DATA DE ABERTURA: xx/xx/2020 

HORÁRIO: xx:00h 

 

14.10 Os documentos deverão ser entregues, preferencialmente, na sequência indicada nos itens 

abaixo, a fim de permitir celeridade na sua conferência e no seu exame: 

 

 14.10.1 Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (modelo 

 constante do Anexo II); 

 

 14.10.2 Registro comercial (Requerimento de Empresário), no caso de empresa 

 individual, Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações, no 

 caso de sociedade empresária limitada ou, preferencialmente, em substituição às 
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 alterações contratuais, a licitante apresentará o Contrato Social consolidado e 

 alterações posteriores, ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

 documento de eleição de seus administradores; 

 

 14.10.3 Comprovação de enquadramento no regime de ME e/ou EPP, conforme 

 disposições constantes do item 8.2 deste Edital. 

 

15 - DO RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 

15.1 Tão logo se encerre a etapa de credenciamento, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio receberão 

dos agentes credenciados a declaração de que o licitante cumpre os requisitos de habilitação, que 

deverá ser apresentada à parte, fora dos envelopes. 

  

 15.1.1 No caso do interessado ou do representante legal não apresentar a declaração, 

 poderá solicitar formulário próprio ao Pregoeiro para fazê-lo, procedendo em seguida ao 

 seu preenchimento e assinatura. 

 

 15.1.2 A ausência da referida declaração, a recusa em assinar a declaração 

 fornecida pelo Pregoeiro ou a sua apresentação em desconformidade com a 

 exigência deste Edital inviabilizará a participação do licitante no Pregão, mantido o preço 

 apresentado na proposta escrita para efeito de classificação das propostas. 

 

15.2 Recebida e aceita pelo Pregoeiro a declaração mencionada no subitem 15.1, proceder-se-á 

ao recebimento dos Envelopes n.º 1 (Proposta de Preços) e n.º 2 (Documentos de Habilitação). 

 

 15.2.1 A ausência de identificação na parte externa dos envelopes, conforme 

 solicitado nos subitens 10.1 e 11.1 deste Edital, não constitui motivo para 

 desclassificação do licitante, devendo, todavia, seu representante legal proceder  à devida 

 identificação. 

 

16 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

16.1 Vencida a etapa de credenciamento procederá o Pregoeiro à abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços, mantendo intactos, sob sua guarda, os envelopes contendo a 

documentação de habilitação. 

 

 16.1.1 Se, por equívoco, for aberto o envelope contendo os documentos de 

 habilitação, o Pregoeiro deve lacrá-lo sem analisar seu conteúdo, recolhendo a rubrica 

 dos presentes sobre o lacre. 

 

16.2 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante 

ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal presente à sessão. 
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16.3 O Pregoeiro deverá analisar as propostas de preços dos licitantes considerando o disposto 

neste Edital. 

 

16.4 Será desclassificada a Proposta de Preços que: 

 

 16.4.1 Não cumprir o disposto nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 deste Edital; 

 

 16.4.2 Oferecer vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

 subsidiados ou a fundo perdido; 

 

 16.4.3 Apresentar preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

 licitantes; 

 

 16.4.4 Apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero; 

 

 16.4.5 Apresentar preço manifestadamente inexequível ou superior o preço máximo 

 admitido. 

 

16.5 Aferidas todas as propostas, fará o Pregoeiro a classificação provisória das mesmas, em 

ordem crescente de valores. 

 

16.6 O Pregoeiro classificará, para participar da etapa de apresentação de lances verbais o autor 

da proposta com o menor preço e todos os licitantes que tenham apresentado propostas de preço, 

no máximo, 10% (dez por cento) superiores ao menor preço por item ofertado. 

 

16.7 Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas escritas, nos termos do subitem anterior, 

poderão os autores das 03 (três) melhores propostas oferecer novos lances verbais e sucessivos. 

 

16.8 Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, será efetuado sorteio para o 

estabelecimento da ordem de classificação, cabendo ao vencedor do sorteio apresentar lance 

depois do perdedor na etapa de apresentação de lances verbais. 

 

 16.8.1 O sorteio de que trata este item poderá ser dispensado em caso de declinação de 

 preferência dos licitantes, procedendo o pregoeiro à ordenação para a realização de lances 

 verbais, atendendo a acordo verbal celebrado entre  os licitantes “empatados”. 

 

16.9 Havendo um único licitante ou uma única proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, 

mediante justificativa, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras do 

Edital e de seus Anexos e das limitações do mercado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, pela 

sua continuidade, desde que não haja prejuízos à Administração. 

 

17 - DA APRESENTAÇÃO DE LANCES VERBAIS 
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17.1 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, iniciando-se a etapa com o lance do autor da proposta classificada de 

maior preço, vindo a seguir os lances dos demais classificados, em ordem decrescente de preço, 

sendo que o licitante que ofereceu a proposta de menor preço será o último a oferecer lance 

verbal. 

 

17.2 Havendo disposição do licitante para oferecer lance, este deve representar redução de 0,5% 

(cinco décimos por cento) do último preço ofertado. 

 

 17.2.1 Excepcionalmente, a critério do Pregoeiro e, diante de situação que 

 resguarde o interesse público, poderá ser aceita oferta em valor inferior ao 

 estabelecido. 

 

17.4 Não poderá haver desistência de lances já ofertados. 

 

 17.4.1Na sua ocorrência, se sujeita o desistente às penalidades previstas neste Edital e na 

 legislação pertinente. 

 

17.5 A desistência de apresentação de lance verbal por um licitante, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará sua exclusão da etapa de apresentação de lances verbais e a manutenção do 

último preço por ele ofertado para fins de posterior classificação das propostas. 

 

17.6 A etapa de apresentação de lances verbais será declarada encerrada pelo Pregoeiro quando 

todos os licitantes declinarem da formulação de novo lance. 

 

17.7 Se nenhum licitante oferecer lance verbal, o Pregoeiro poderá aceitar a proposta escrita de 

menor preço, se ela atender todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, e se o preço for 

compatível com o preço praticado no mercado, devendo, no entanto, abrir negociação visando 

redução do preço. 

 

17.8 Da mesma forma, havendo, durante a etapa de apresentação de lances verbais uma única 

oferta, o Pregoeiro poderá aceitá-la se ela atender a todas as exigências deste Edital e de seus 

Anexos e se o preço for compatível com o preço praticado no mercado, devendo, igualmente, 

abrir negociação visando redução do preço. 

 

18 - DA CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

18.1 Declarada encerrada a etapa de apresentação de lances verbais, o Pregoeiro procederá à 

nova classificação das propostas, incluindo propostas selecionadas e não selecionadas para essa 

etapa, na ordem crescente de preços. 

 

18.2 Para proceder à classificação, o Pregoeiro considerará: 
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 18.2.1 O último preço ofertado, no caso dos licitantes selecionados para a etapa de 

 apresentação de lances verbais; 

 

 18.2.2 O preço contido na proposta escrita, no caso dos licitantes não classificados para a 

 etapa de lances verbais, e dos classificados que, por opção, não apresentaram lances 

 verbais. 

 

18.3 Classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta do licitante 

classificado em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito, sendo facultado a ele 

negociar visando obter melhor preço. 

 

 18.3.1 A decisão do Pregoeiro será balizada pela comparação do preço obtido com os 

 preços atuais praticados no mercado ou com os preços ofertados em licitações anteriores, 

 sendo que as informações utilizadas na sua decisão devem  ser anexadas aos autos do 

 processo. 

 

18.4 O Pregoeiro poderá, também, solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 

propostos, devendo o licitante estar pronto para prestar informações sobre os custos, inclusive 

com apresentação de planilhas e demonstrativos que justifiquem sua proposta. 

 

18.5 Em caso de não apresentação ou de insuficiência das informações mencionadas no subitem 

anterior, o Pregoeiro poderá desclassificar o licitante, devendo para tanto, promover despacho 

fundamentado, que será anexado aos autos do processo, hipótese em que procederá ao exame da 

proposta do licitante classificado na sequência. 

 

19 - DA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DEFINIÇÃO DO 

VENCEDOR E RECURSOS 

19.1 Superada a etapa de classificação de propostas e análise da proposta de preço do licitante 

classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro abrirá o envelope contendo a documentação de 

habilitação do mesmo, procedendo ao exame dos respectivos documentos. 

 

19.2 É assegurado a todos os licitantes o direito de proceder ao exame dos documentos 

habilitatórios do licitante classificado em primeiro lugar, assim como de rubricá-los. 

 

19.3 Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

 

 19.3.1 A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 

 19.3.2 A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

 

 19.3.3 A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal de 

 estabelecimento que não seja a matriz (filial); 
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 19.3.4 A substituição dos documentos exigidos para habilitação, por protocolos de 

 requerimento de certidões; 

 

 19.3.5 O não cumprimento dos requisitos de habilitação; e 

 

 19.3.6 A apresentação de cópias desacompanhadas de originais para autenticação, quando 

 não autenticadas por tabelião de notas. 

 

19.4 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante 

ou na proposta poderá também ser suprida pelo seu representante legal presente à sessão. 

 

19.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e em seus Anexos, será o 

licitante declarado vencedor. 

 

19.6 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cabendo ao Pregoeiro respeitar os seguintes procedimentos: 

 

19.6.1 Os licitantes terão até 10 (dez) minutos, contados da declaração do vencedor, para 

manifestarem a intenção de recorrer, pena de decadência. 

 

19.6.2 Após registrar o evento em ata, o Pregoeiro pode acatar o recurso e reformar sua 

decisão ou, em caso de não acatá-lo, conceder prazo de 03 (três) dias, contados a partir do 

dia seguinte ao da realização do certame, para apresentação das razões do recurso pelo 

recorrente, que deve ser encaminhada ao Pregoeiro, mediante protocolo junto ao setor 

competente da Prefeitura do Município de Mercedes, observando o horário normal de 

expediente; 

 

 19.6.3 Interposto recurso, ficam os demais licitantes desde logo intimados para, no prazo 

 sucessivo de 03 (três) dias, apresentar contrarrazões, se assim o quiserem, sendo-lhes 

 assegurada vista imediata dos autos. 

 

 19.6.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 

 

 19.6.5 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra as 

 suas decisões, assim como encaminhá-los para a autoridade competente proceder ao 

 julgamento; 

 

 19.6.6 Cabe à autoridade competente o julgamento do recurso; 

 

 19.6.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos  insuscetíveis de 

 aproveitamento; e 
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 19.6.8 Decididos os recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis e, constatada a 

 regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente deverá proceder à 

 adjudicação e à homologação; 

 

19.7 A falta de manifestação imediata e motivada por parte dos licitantes importará na 

decadência do direito de recurso e na adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

 

19.8 Os envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes desclassificados e dos 

licitantes classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a 

efetiva formalização da contratação. 

 

19.9 Em caso de não haver tempo suficiente para a abertura dos envelopes contendo as propostas 

de preços e os documentos de habilitação dos licitantes em um único momento ou, ainda, se os 

trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 

imediato, o Pregoeiro determinará a suspensão da sessão, registrando os motivos em ata, e, 

posteriormente, convocará os licitantes para a continuidade da sessão em outra data. 

 

 19.9.1 Iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, a suspensão dos 

 trabalhos somente poderá ocorrer, em qualquer hipótese, após o Pregoeiro tê-la 

 declarada encerrada. 

 

 19.9.2 O Pregoeiro deverá manter sob sua guarda os envelopes contendo os 

 documentos habilitatórios, devidamente rubricados por ele e pelos licitantes, devendo 

 reexibi-los na reabertura da sessão. 

 

19.10 É facultado aos licitantes cotar o objeto do presente certame ao preço do ofertado pelo 

licitante vencedor, devendo figurar na respectiva Ata de Registro de Preços em anexo próprio, na 

sequência da classificação do certame, com vista a formação de cadastro de reserva de que trata 

o art. 10, II e  § 1º, do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

19.10.1 O Pregoeiro fará a análise da documentação de habilitação dos licitantes que 

optarem por compor o cadastro de reserva na própria sessão de abertura e julgamento de 

propostas. 

 

20 – DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 

20.1 Encerrada a sessão pública, a autoridade competente: 

 

 20.1.1 Se houver recurso(s), efetuará o julgamento e, após proferir a decisão, 

 procederá à adjudicação do objeto ao vencedor e à homologação do resultado do Pregão; 

 

 20.1.2 Inexistindo recursos, homologará o resultado do Pregão; 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 20/154 

 20.1.3 A proposta escrita da adjudicatária será adequada ao resultado final da etapa de 

 lances verbais, aplicando-se a cada um dos itens o mesmo percentual de desconto. 
 

20.2 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

oficialmente, durante o prazo de validade da proposta, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo modelo consta no Anexo VIII deste Edital. 

 

 20.2.1 O prazo para assinatura da Ata, que será de 05 (cinco) dias corridos, poderá ser 

 prorrogado uma única vez, por igual período, quando houver solicitação formalizada por 

 escrito da parte interessada e desde que demonstre  motivo justificado que seja acatado 

 pela autoridade competente. 

 

20.2.2 A critério do Município a Ata poderá ser enviada pelo correio, devendo o 

adjudicatário, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, providenciar a 

assinatura e sua remessa ao Município. 

 

20.3 A Ata deverá ser assinada por representante legal ou constituído por delegação do 

adjudicatário, sendo que: 

 

 20.3.1 Se o representante do adjudicatário for seu sócio, proprietário, dirigente ou 

 assemelhado, deverá ser apresentado original ou cópia autenticada do Estatuto Social, 

 Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado no 

 órgão competente, no qual estejam expressos seus  poderes para exercer direitos e 

 assumir obrigações em decorrência de tal investidura; e 

 

 20.3.2 Nos demais casos, o representante do adjudicatário deve apresentar 

 instrumento público ou privado de procuração, sempre acompanhado de original 

 ou cópia autenticada de Contrato Social ou de outro instrumento constitutivo do 

 adjudicatário, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes 

 específicos para assinar a Ata. 

 

20.4 Como condição para assinatura da Ata, o adjudicatário deverá manter as mesmas condições 

de habilitação. 

 

20.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

20.6 As situações que, eventualmente, não forem contempladas pelo contrato, regular-se-ão 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o 

artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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20.7 Ressalvados motivos de força maior e/ou casos fortuitos, a inexecução contratual por parte 

do licitante vencedor, ocasiona rescisão do contrato, e autoriza a Administração a convocar o 

próximo licitante, na ordem de classificação, para assinar nova Ata. 

 

20.8 O Município de Mercedes poderá, quando o convocado não assinar a Ata ou aceitar outro 

instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar 

os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a 

licitação, sem prejuízo da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

21 - DA VIGÊNCIA DA ATA 

21.1 A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 

 

22 - PREÇO 

22.1 O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste durante a vigência da contratação, 

ressalvada a possibilidade da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 

11, § 3º, do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e do art. 65, II, "d", da Lei n.º 

8.666/93. 

 

22.2 O preço deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, 

seguro, tributos de qualquer natureza e demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas. 

 

22.3 Serão desclassificadas as propostas escritas que apresentarem preço superior ao consignado 

no subitem 5. 

 

23 - DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

23.1 O fornecimento iniciará a partir de março de 2020 (dois mil e vinte), sendo que a entrega 

do objeto, de forma parcelada, deverá se dar em até 10 (dez) dias úteis após a sua solicitação, 

mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra, no Município de Mercedes, nos 

locais onde eventualmente o objeto se fizer necessário, podendo ser na sede municipal ou em 

localidades do interior do município (Distritos de Três Irmãs e Arroio Guaçu). 

 

 23.1.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta 

 municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), 

 sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante da  Secretaria requisitante 

 do objeto. 

 

 23.1.2 Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela 

 autoridade competente do Município, poderá o prazo de entrega do objeto ser 

 prorrogado. 
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 23.1.3 O Município fica desobrigado da execução total do objeto, caso não haja a 

 real necessidade de consumo do mesmo. 

 

 23.1.4 A aglutinação do objeto em lotes não implica a solicitação do fornecimento, 

 concomitante, de todos os itens que o integram. 

 

23.2 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituído pelo 

fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação. 
 

23.3 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93. 

 

23.3.1 No ato da entrega, o objeto será recebido provisoriamente, para fins de posterior 

análise de sua regularidade. 

 

24 - DA GARANTIA 

24.1 Sem prejuízo do estabelecido neste Edital, aplicam-se às condições de garantia as 

disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 

 

25 - DO PAGAMENTO 

25.1 O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal referente ao 

fornecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverá conter o número do Edital e 

assinatura do responsável pela Secretaria licitante em seu verso. 

 

25.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do fornecimento do objeto/execução dos 

serviços, mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal. 

 

 25.2.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de correção 

 monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE verificada entre a data 

 em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem 

 prejuízo da incidência de juros de mora de 1% ao mês. 

 

25.4 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

 

25.5 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do 

fornecimento. 

 

26 - DA ALTERAÇÃO DA ATA 

26.1 Permite-se a alteração da Ata de Registro de Preços nos termos do art. 11 do Decreto 

Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e do art.  65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

27 - DAS PENALIDADES 
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27.1 A licitante, total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções 

previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7º da Lei 10.520/2002, a saber: 

 

 27.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para 

 o fornecimento; 

 

27.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso injustificado na providência necessária, e de 1% por dia após o 30º dia de 

atraso, limitada a 50% (cinquenta por cento), acumulada com as multas cominatórias 

abaixo: 

 

27.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas 

médias,  assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua 

reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento); 

 

27.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de 

inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante. 

 

 27.1.3 Multa cominatória de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por 

 descumprimento de obrigação que não constitua mora. 

 

 27.1.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação por prazo não superior 

 a 2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecução total ou parcial do objeto; 

 

 27.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, e descredenciamento do 

 Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 5 

 (cinco) anos, entre outras, quando: 

 

 27.1.5.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

 contrato; 

 

  27.1.5.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

 

  27.1.5.3 Não mantiver a proposta; 

 

  27.1.5.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 

 

 27.1.5.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão 

 de providências para reparação de erros. 

 

 27.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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 reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas 

 seguintes hipóteses: 

 

  27.1.6.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

  27.1.6.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

 

  27.1.6.3 Cometer fraude fiscal; 

 

  27.1.6.4 Fraudar na execução do contrato. 

 

27.2 Na aplicação de sanção será assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa, 

bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsideração, na forma do art. 109 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

27.3 As sanções deverá ser aplicadas com a observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infração cometida. 

 

27.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito, devidamente 

justificado e aceito pela Administração Pública, ficará o fornecedor isento das penalidades. 

 

27.5 As sanções advertência, de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas ao 

fornecedor juntamente com a de multa. 

 

27.6 As penalidades de multa deverão ser satisfeitas no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

contados da data de sua notificação, podendo a autoridade competente determinar seu desconto 

diretamente das quantias porventura devidas ao contratado. 

 

28 - DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

28.1 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face 

de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

 28.1.1 A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata. 

 

 28.1.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

 procedimento licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser 

 ressarcido pelos encargos que tiver suportado pelo cumprimento da Ata. 
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28.2 A comunicação da anulação ou da revogação do procedimento licitatório, deverá ser feita 

pessoalmente, ou por correspondência com aviso de recebimento, promovendo-se a juntada dos 

respectivos comprovantes aos autos. 

 

 28.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a 

 comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por 

 duas vezes consecutivas, considerando-se revogado ou anulado o procedimento licitatório 

 a contar da última publicação. 

 

29 - FORO 

29.1 As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 

Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Mercedes – PR, 20 de fevereiro de 2020. 

 

______________________ 

Cleci M. Rambo Loffi 

Prefeita 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1- INTRODUÇÃO 

1.1 O presente anexo apresenta aos interessados a descrição técnico-analítica do objeto da 

presente licitação, bem como as demais informações concernentes especificamente ao 

detalhamento do mesmo, visando a correta formalização das propostas, a fim de garantir o fiel 

atendimento às necessidades do Município de Mercedes. 

 

2 - DO OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

2.1 Especificação técnica mínima e preços máximos: 

LOTE 01 – Agulhas, cateter e scalp 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 10 cx BR0439799 

Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula 

com bisel trifacetado em aço inoxidável, 

siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. 

Embalada individualmente, caixa com 100 

unidades 

       

11,86  

       

118,60  

2 20 cx BR0279638 

Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com 100 unidades 

       

11,32  

       

226,40  

3 20 cx BR0439811 

Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 

(24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em 

aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente. 

Caixa com 100 unidades. 

       

10,78  

       

215,60  

4 20 cx BR0397507 

Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula 

com bisel trifacetado em aço inoxidável, 

siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. 

Embalada individualmente, caixa com100 

unidades 

       

10,78  

       

215,60  

5 10 cx BR0279630 

Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com100 unidades 

       

11,08  

       

110,80  

6 20 cx BR0279632 

Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com100 unidades 

       

10,74  

       

214,80  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

7 10 cx BR0279631 

Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com 100 unidades 

       

11,08  

       

110,80  

8 100 unid BR0437181 

Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor laranja. 

         

1,36  

       

136,00  

9 100 unid BR0437182 

Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor cinza. 

         

1,23  

       

123,00  

10 200 unid BR0437183 

Cateter Intravenoso Periférico 18 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituível de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

         

1,23  

       

246,00  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

11 200 unid BR0437178 

Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 

0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. 

         

1,23  

       

246,00  

12 2500 unid BR0437179 

Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor azul. 

         

1,23  

    

3.075,00  

13 2500 unid BR0437180 

Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor amarela. 

         

1,26  

    

3.150,00  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

14 5 unid BR0437576 

Intracath Cateter Venoso Central 19G x 12 in 

(verde - pediátrico), estéril confeccionado em 

teflon radiopaco, atóxico e flexível, com 

câmara de refluxo e dispositivo tipo luer 

codificado por cores e fio guia (mandril); o 

cateter deve estar dentro de uma agulha oca e 

biselada com formato anatômico, orifícios 

para sutura, fecho de segurança automático e 

superfície antiderrapante e deve ter um 

invólucro plástico de proteção para a não 

contaminação antes do procedimento. 

Permite segura conexão ao equipo, facilita a 

identificação do calibre e garante perfeita 

proteção para a agulha e o cateter, bem como 

margem extra de segurança e fixação, 

intracath adulto com estilete 19gx12 in, 

indicado na terapia venosa central, em 

infusões de média e longa duração em 

pacientes críticos. N° 19x12. Registro no 

MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. 

       

79,39  

       

396,95  

15 5 unid BR0437290 

Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in 

(amarelo-adulto), estéril confeccionado em 

teflon radiopaco, atóxico e flexível, com 

câmara de refluxo e dispositivo tipo luer 

codificado por cores e fio guia (mandril); o 

cateter deve estar dentro de uma agulha oca e 

biselada com formato anatômico, orifícios 

para sutura, fecho de segurança automático e 

superfície antiderrapante e deve ter um 

invólucro plástico de proteção para a não 

contaminação antes do procedimento. 

Permite segura conexão ao equipo, facilita a 

identificação do calibre e garante perfeita 

proteção para a agulha e o cateter, bem como 

margem extra de segurança e fixação, 

intracath adulto com estilete 16gx12 in, 

indicado na terapia venosa central, em 

infusões de média e longa duração em 

pacientes críticos. N° 16x12 in 

(1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA 

vencimento mínimo 1 ano. 

       

75,27  

       

376,35  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

16 200 unid BR0437164 

Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

         

0,37  

         

74,00  

17 500 unid BR0437166 

Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer- lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer- lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

         

0,37  

       

185,00  

18 300 unid BR0437167 

Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

         

0,37  

       

111,00  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

19 200 unid BR0437165 

Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

         

0,37  

         

74,00  

 TOTAL   9.405,90  

Valor total máximo do LOTE 01: R$ 9.405,90 (nove mil, quatrocentos e cinco reais e 

noventa centavos). 

 

LOTE 02 – Almotolia, espéculos e rolo de papel lençol 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 25 unid BR0279894 

Almotolia de plástico âmbar, capacidade para 

120 ml, confeccionada em plástico polietileno 

resistente, flexível com graduação em alto 

relevo, composta de 3 partes: bisnaga, bico 

reto rosqueador e tampa. Bico confeccionado 

em plástico flexível, provido de encaixe 

adequado para fechamento perfeito. 

2,96 74,00 

2 25 unid BR0279893 

Almotolia de plástico âmbar, capacidade para 

250 ml, confeccionada em plástico polietileno 

resistente, flexível com graduação em alto 

relevo, composta de 3 partes: bisnaga, bico 

reto rosqueador e tampa. Bico confeccionado 

em plástico flexível, provido de encaixe 

adequado para fechamento perfeito. 

3,83 95,75 

3 50 unid BR0279888 

Almotolia de plástico marrom âmbar, 

capacidade para 120 ml, confeccionada em 

plástico polietileno resistente, flexível com 

graduação em alto relevo, composta de 3 

partes: bisnaga, bico reto rosqueador e tampa. 

Bico confeccionado em plástico flexível, 

provido de encaixe adequado para 

2,96 148,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

fechamento perfeito. 

4 50 unid BR0279887 

Almotolia de plástico marrom âmbar, 

capacidade para 250 ml, confeccionada em 

plástico polietileno resistente, flexível com 

graduação em alto relevo, composta de 3 

partes: bisnaga, bico reto rosqueador e tampa. 

Bico confeccionado em plástico flexível, 

provido de encaixe adequado para 

fechamento perfeito. 

3,83 191,50 

5 300 unid BR0336430 

Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

2,06 618,00 

6 300 unid BR0322446 

Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

2,28 684,00 

7 100 unid BR0322445 

Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

2,48 248,00 

8 10 pct BR0268855 

Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 

50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% 

branco, Possui excelente alvura, maciez e 

absorção. Não causa irritação dérmica; 

produto de qualidade. Embalagem contendo 

10 Rolos 

90,26 902,60 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

9 5 pct BR0352012 

Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 

70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% 

branco, Possui excelente alvura, maciez e 

absorção. Não causa irritação dérmica; 

produto de qualidade. Embalagem contendo 

10 Rolos 

121,33 606,65 

TOTAL 3.568,50 

 

Valor total máximo do LOTE 02: R$ 3.568,50 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta centavos). 

 

LOTE 03 – Abaixador de língua, cateter nasal, clamp umbilical, máscara laríngea, escova 

assepsia 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 100 pct BR0431744 

Abaixador de língua em plástico colorido com 

aroma e sabor, embalado individualmente em 

filme plástico transparente e colocado em 

pacotes plásticos com dados do produto, 

contendo 50 unidades no pacote, constando os 

dados de identificação, procedência, nr. do 

lote, data de fabricação. 

42,30 4.230,00 

2 25 pct BR0348807 

Abaixador de língua (espátula de madeira), 

descartável, formato convencional liso, 

superfície e bordas perfeitamente acabadas, 

espessura e largura uniforme em toda a sua 

extensão, medindo aproximadamente 14cm 

de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm 

de espessura, embalado em pacote com 100 

unidades, constando os dados de 

identificação, procedência, nr. do lote, data de 

fabricação. 

5,73 143,25 

3 200 unid BR0395230 

Cateter nasal tipo óculos, medida única, 

esterilizado a raio Gama, embalado 

individualmente em saco plástico, constando 

externamente os dados de identificação, 

procedência, marca, data de fabricação e 

validade, modo de usar e isenção de registro 

no MS. Atóxico, apirogênico e descartável. 

1,24 248,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

4 25 unid BR0278705 

Clamp umbilical, confeccionado em corpo 

único com material plástico especial, 

resistente e atóxico, anti-alergênico e 

apirogênico, formato e sistema denteado tipo 

pinça em V, com bordas arredondadas não 

traumáticas, duplamente serrilhadas para 

evitar vazamentos quando em uso, 

apresentando sistema de travamento e lacre 

definitivo com fecho plástico inviolável. 

Embalado individualmente e esterilizado em 

óxido de etileno, com abertura tipo pétala 

0,69 17,25 

5 20 unid BR0280879 
Escova Assepsia Seca; Escova com esponja 

não impregnados; validade 60 meses 
3,34 66,80 

6 5 unid BR0451032 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

1. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau 

médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde. 

82,53 412,65 

7 5 unid BR0451033 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

2. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau 

médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde 

73,84 369,20 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

8 5 unid BR0451034 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

3. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex. Constituído por conector proximal, tubo 

condutor, manguito pneumático, válvula de 

retenção, balão piloto, tubo de enchimento e 

linha de referência. No tubo deve conter: 

número da ml, tamanho do paciente e volume 

de enchimento. Deve ser esterilizada, 

embalada individualmente e pronta para uso. 

Deve possuir registro no ministério da saúde. 

61,87 309,35 

9 5 unid BR0451035 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

4. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau. 

Médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde. 

77,50 387,50 

 
6.184,00 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ 6.184,00 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais) 

 

LOTE 04 – Manta térmica aluminizada 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 30 unid BR0407752 

Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor 

do corpo, mantém o paciente aquecido e seco 

durante o atendimento e transporte, evitando 

hipotermia de vítimas críticas, isolando e não 

permitindo a perda de calor, de maneira 

altamente eficaz. Pode ser dobrado e 

acondicionado em diversos locais por ficar 

bem compacto. Confeccionado em poliéster, 

polietileno ou polipropileno recoberto com 

alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. 

13,84 415,20 

 
415,20 

Valor total máximo do LOTE 04: R$ 415,20 (quatrocentos e quinze reais e vinte centavos). 
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LOTE 05 – Kit de inalação; fluxômetro, máscara, regulador de pressão, umidificador e 

válvula para cilindro de oxigênio 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 5 unid BR0280471 

Fluxômetro de Oxigênio Medicinal, na cor 

Verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, 

capsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15 l/m 

a uma pressão de 3,5 Kgf/cm3, esfera de inox, 

botão de controle de fluxo fixado com 

parafuso permitindo fácil manutenção, 

sistema de vedação tipo agulha evitando 

vazamentos, rosca de saída conforme padrão 

ABNT. 

89,00 445,00 

2 5 kit - Kit de inalação Adulto, rosca verde: 1 

máscara, 1 copinho, 1 mangueira 
10,96 54,80 

3 5 kit - Kit de inalação Infantil rosca verde: 1 

máscara, 1 copinho, 1 mangueira 
9,56 47,80 

4 20 unid BR0454566 

Máscara de oxigênio ADULTO por alta 

concentração com reservatório tipo bag, 

reutilizável em silicone, com elástico 

ajustável para fixação, válvula unidirecional 

com conexão perfeita com a máscara e 

reservatório. De fácil manuseio e sem escape. 

Leve e resistente. Deverá possuir extensor 

para a rede de oxigênio e ar comprimido. 

Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 

comprimento. 

23,90 478,00 

5 10 unid BR0454567 

Máscara de oxigênio INFANTIL por alta 

concentração com reservatório tipo bag, 

reutilizável em silicone, com elástico 

ajustável para fixação, válvula unidirecional 

com conexão perfeita com a máscara e 

reservatório. De fácil manuseio e sem escape. 

Leve e resistente. Deverá possuir extensor 

para a rede de oxigênio e ar comprimido. 

Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 

comprimento. 

23,06 230,60 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

6 3 unid BR0454548 

Máscara de oxigênio para Traqueostomia com 

Conector 360° Pediátrica. A máscara para 

traqueostomia tem a função de auxiliar na 

ventilação assistida ao paciente pediátrico 

com ar ambiente umidificado ou umidificado 

e enriquecido com oxigênio. É indicada no 

tratamento de paciente com traqueostomia 

para umidificação da traqueia e/ou 

oxigenoterapia no processo de ventilação 

mecânica. Possui tira de borracha sintética 

para a colocação e conector que gira 360º. 

Composição: Policloreto de Vinila (PVC), 

Polipropileno (PP) e borracha sintética 

22,23 66,69 

7 5 unid BR0454547 

Máscara de oxigênio para Traqueostomia com 

Conector 360° Adulto. A máscara para 

traqueostomia tem a função de auxiliar na 

ventilação assistida ao paciente adulto com ar 

ambiente umidificado ou umidificado e 

enriquecido com oxigênio. É indicada no 

tratamento de paciente com traqueostomia 

para umidificação da traqueia e/ou 

oxigenoterapia no processo de ventilação 

mecânica. Possui tira de borracha sintética 

para a colocação e conector que gira 360º. 

Composição: Policloreto de Vinila (PVC), 

Polipropileno (PP) e borracha sintética. 

21,57 107,85 

8 10 unid BR0274615 

Regulador de Pressão de Oxigênio 

Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula 

estabilizadora. Corpo em latão polido e 

cromado. Volante em termoplástico de alta 

resistência. Cor e conexões de entrada e saída 

em conformidade com a norma da ABNT. 

Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 

Isenção de componentes em borracha. 

155,72 1.557,20 

9 15 unid BR0281424 

Umidificador 250ml para Oxigênio. 

Equipamento desenvolvido para atividades de 

umidificação gerados por passagem de 

Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. 

Utilizado para pacientes que necessitam 

umidificar vias aéreas, evitando ressecamento 

da laringe. Tampa em nylon conforme 

especificação; Tubo com borbulhador para 

permitir o arraste das partículas; Copo 

translúcido com indicação de nível mínimo e 

31,28 469,20 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

máximo." 

10 5 unid BR0247160 

Válvula Reguladora para Cilindro de 

Oxigênio,Válvula Reguladora para Cilindro 

de Oxigênio, foi desenvolvida para controlar 

a pressão de saída de oxigênio. Indicado para 

uso seguro em clínicas, consultórios e Home 

Care, ideal para cilindros portáteis de 

pequeno e médio porte. Fabricada em metal 

cromado de alta resistência, manômetro de 

alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, 

entrada com filtro de bronze sinterizado, 

pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de 

segurança e intermediário com rosca macho 

¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 

11725 e 11906. Especificações técnicas: 

Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 

300 Kgf/cm2;- Entrada com filtro de bronze 

sinterizado;- Intermediário com rosca macho 

¼" NPT; - Fabricado em metal cromado de 

alta resistência; -Garantia de Fábrica: 01 ano 

contra defeitos de fabricação. 

302,69 1.513,45 

TOTAL 18.168,99 

Valor total máximo do LOTE 05: R$ 18.168,99 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais e 

noventa e noive centavos) 

 

LOTE 06 – Termômetro e termo higrômetro digital 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

21 10 unid BR0435801 

Termômetro digital: ponta flexível, 

verificados e aprovados pelo INMETRO, 

100% resistentes à água, beep sonoro de aviso 

de medição, display LCD de fácil 

visualização, alarme de febre, memória da 

última medição, desligamento automático, 

indicador de bateria fraca 

17,55 175,50 

22 5 unid BR0369794 

Termo Higrometro Digital Temperatura E 

Umidade Com Maxima E Minima, Função 

máxima e mínima, Visor de cristal líquido 

(LCD), Função °C °F. 

100,36 501,80 

 
677,30 
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Valor total máximo do LOTE 06: R$ 677,30 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta 

centavos) 

 

LOTE 07 - Oxímetros 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1 unid BR0441985 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 

NEONATAL INFANTIL. Oxímetro de pulso 

portátil neonatal de mesa. Parâmetros: 

Saturação do Oxigênio (SpO2), 

Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e 

Intensidade do sinal da freqüência de pulso 

(índice de perfusão). Modo de operação: 

Contínuo. Características: Display LCD com 

Back light Medição e apresentação 

simultânea do valor de SpO2, forma de onda 

plestimográfica, freqüência de pulso e 

intensidade do sinal de freqüência de pulso; 

Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- 

Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. 

Desligamento automático para economia de 

energia após 10 minutos ociosos. Possui 

gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. 

Capacidade de armazenamento de até 100 

pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e 

sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo 

e mínimo para todos parâmetros, 

comunicação com computador. Classificação 

de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste 

do volume de tom de pulso: 5 níveis. 

Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. 

Possibilidade de alimentação com 4 pilhas 

"AA" com tempo típico de operação 48hs. 

Alimentação bateria Ni-MH com autonomia 

de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos 

de operação: Forma de onda. Numérico. 

Indicadores: Sensor desconectado e solto; 

Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a 

amplitude de pulso (índice de perfusão); 

Memória insuficiente; Alarme desligado; 

Armazenamento de dados; Identificação do 

paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de 

Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 

100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 

70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% 

(Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. 

  

2.044,62  

    

2.044,62  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 

25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. 

Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 

bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. 

Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 

Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para 

transporte; 01 (um) Manual do usuário 

português. 

2 5 unid BR0441981 

Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto 

Completo. Oxímetro de dedo portátil 

projetado para medir a saturação de oxigênio 

no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em 

adultos e crianças de forma não invasiva . O 

equipamento é projetado para dedos entre 

0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem 

movimentação. Principais funções: - Mede 

mesmo com o dedo gelado - Funciona com as 

unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida 

OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável 

(rotaciona) Principais especificações: Peso: 

45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 

25 mm Auto-Desligamento: Na presença do 

dedo, o oxímetro ligará automaticamente. 

Modo de medição: Conínua, comprimento de 

onda dupla de LED Faixa e resolução de 

SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% 

Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; 

Menos de 70% não é especificado Faixa e 

resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; 

resolução de 1 BPM Acurárcia da pulsação: ± 

1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de 

bateria: 18 horas em brilho modo 1 

     

267,43  

    

1.337,15  

   3.381,77  

Valor total máximo do LOTE 07: R$ 3.381,77 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e 

setenta e sete centavos) 

 

LOTE 08 – Cinto para prancha de resgate, colar cervical, imobilizador de cabeça, prancha 

de imobilização e reanimador ambu neonatal 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 3 unid BR0372363 

Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 

peças), Material especial para Raio X, não há 

necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. 

de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac 

em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros 

cada; Regulador 50 mm em nylon. 

38,84 116,52 

2 5 unid BR0455921 

Colar Cervical Regulável; colar de 

imobilização em uma única peça ajustável na 

altura, com 16 posições para um ajuste 

personalizado dentro de uma faixa de 4 

ajustes padrões para adultos, substituindo 4 

medidas padrão de colar cervical adulto. 

Também possui apoio de mento (queixo) 

dobrável que facilita procedimentos de 

intubação, translúcido e compatível com 

exames de Ressonância Magnética, 

tomografia computadorizada. Possui uma 

ampla abertura frontal para realização de 

procedimentos de Cricotirotomia ou 

Traqueostomia, bem como abertura posterior 

para drenagem de fluídos e visualização da 

região da nuca. Tamanho adulto. Altura do 

produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 

cm. 

83,20 416,00 

3 5 unid   

Colar de resgate BB neonatal. Em polietileno 

de alta densidade, revestido em EVA, velcro, 

suporte mentoniano, abertura frontal para 

análise do pulso carotídeo e abertura para 

palpação e ventilação da nuca 

64,54 322,70 

4 5 unid   

Colar cervical resgate infantil PP. Em 

polietileno de alta densidade, revestido em 

EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura 

frontal para análise do pulso carotídeo e 

abertura para palação e ventilação da nuca.  

20,64 103,20 

5 5 unid BR0455923 

Colar Cervical P com apoio mentoniano para 

reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes de altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho 

pequeno, c/ 10,5cm de altura e circunferência 

de 33 a 37cm. 

26,80 134,00 
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6 5 unid BR0292701 

Colar Cervical M com apoio mentoniano 

para reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes de altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho médio 

com 12cm de altura e circunferência de 37 á 

40 cm. 

23,77 118,85 

7 5 unid BR0292700 

Colar Cervical G com apoio mentoniano para 

reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes d e altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho grande, 

com 13,5cm de altura e circunferência de 40 

á 44 cm. 

25,02 125,10 

8 5 par BR0442829 

Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto 

RESGATE SP. Imobilizador lateral de 

cabeça, confeccionado em espuma injetada; 

Impermeável, propicia imobilização para 

cabeça e região cervical; Contém tirantes de 

fixação para testa e queixo, com pontos para 

verificação de saída de líquido pelo ouvido; 

tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. 

192,02 960,10 

9 1 unid - 

Prancha de Imobilização Infantil para 

Resgate; em Polietileno, com alta resistência 

à impactos; 3 cintos. Confeccionada em 

polietileno; suporta até 120kg; pegadores 

amplos; permite resgate em alturas e na água; 

aberturas para utilização de cintos aranha e 

imobilizadores de cabeça; alça de 

polipropileno de 50mm; cintos de 1,70m; 

regulador 50mm em nylon; fecho em tic tac 

50mm 

553,30 553,30 
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10 1 unid BR0403572 

Prancha de Imobilização em Polietileno para 

Resgate e Salvamento - Projetada para o 

resgate, imobilização e transporte de vítimas 

de acidentes. Excelente resistência a 

impactos, leve e flutuante. Radiotransparente 

(Translúcida à Raio X e Ressonância 

Magnética), aberturas especificas para as 

cintas e o imobilizador de cabeça, olhais para 

o arraste, vigas longitudinais para facilitar o 

levantamento, superfície côncava para 

minimizar movimentos laterais, atóxica, 

anticorrosiva, de fácil higienização. 

Dimensões: Comprimento 175cm; Largura 

45cm. Peso: 9 kg; Capacidade de Carga 

maxima 160 Kg. 

721,99 721,99 

11 2 unid BR0456414 

Reanimador ambu neonatal completo. 

Silicone translúcido (autoclavável); neonatal 

250ml; válvula unidirecionável; reservatório 

(não autoclavável) 1000ml; extensão plástica 

2,0m (não autoclavável) 

221,15 442,30 

TOTAL 4.014,06 

Valor total máximo do LOTE 08: R$ 4.014,06 (quatro mil, catorze reais e seis centavos) 

 

LOTE 09 – Lâmina bisturi, tubo de látex, tala de papelão, papel termo sensível e para 

cardiógrafo 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 5 cx BR0273178 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 15, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

31,01 155,05 

2 5 cx BR0273179 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 21, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

31,44 157,20 

3 5 cx BR0313630 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 22, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

30,99 154,95 

4 5 cx BR0313631 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 23, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

31,55 157,75 

5 5  pct BR0454803 

Papel para cardiotocógrafo/Monitor fetal 

152MM x 90MM embalagem com 160 

folhas. Tipo bloco, corometrics; pacote com 

10 unidades 

355,10 1.775,50 
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6 10 pct BR0279667 Rolo de Papel Termosenssível/ECG 216mm 

X 30m; pacote contendo 5 unidades 
271,85 2.718,50 

7 10 pct BR0452196  
Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 

30x20cm 
9,76 97,60 

8 10 pct BR0452193 Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm 12,66 126,60 

9 10 pct BR0452194 Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm 17,12 171,20 

10 2 rolo BR0283459 

Tubo de látex, rolo tamanho 200, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, possui 15 metros de comprimento. 

83,70 167,40 

11 2 rolo BR 0459090 

Tubo de látex, rolo tamanho 202, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

98,25 196,50 

12 2 rolo BR0459105 

Tubo de látex, rolo tamanho 203, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

85,59 171,18 

13 2 rolo BR0283460 

Tubo de látex, rolo tamanho 204, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

104,80 209,60 

14 2 rolo BR0332180 

Tubo de látex, rolo tamanho 205, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

110,45 220,90 

TOTAL 6.479,93 

Valor total máximo do LOTE 09: R$ 6.479,93 (seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais 

e noventa e três centavos) 

 

LOTE 10 –  

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid - 
Capa para travesseiro impermeável, c/ zíper. 

Em microfibra 300 fios, 45cm/65cm; branco 
26,00 1.300,00 

2 50 unid - 

Lençol Branco para cama hospitalar 

c/elástico nas laterais. 

2,60m(comp)x1,60m(larg); 100% algodão; 

branco 

94,43 4.721,50 

3 50 unid - 

Lençol para Maca Hospitalar BRIM 

PESADO, Tamanho: 200 cm x 90 cm. Com 

elástico, Cor: branco 

101,85 5.092,50 
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4 50 pct BR0287610 

Lençol descartável, TNT, para maca.  Os 

lençóis descartáveis são confeccionados em 

100% polipropileno (TNT). Com elástico. 

Atóxico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. 

Gramaturas: 20g e 30g. Cor: branco, pacote 

com 10 unidades. 

14,93 746,50 

 
11.860,50 

Valor total máximo do LOTE 10: R$ 11.860,50 (onze mil, oitocentos e sessenta reais e 

cinquenta centavos) 

 

LOTE 11 – Caixa coletora, dispenser, luvas, papel toalha, suporte de parede para coletor 

de materiais, saco de lixo hospitalar 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 25 unid BR0363483 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 3 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

3,10 77,50 

2 25 unid BR0363484 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 7 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

3,96 99,00 
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3 30 unid BR0363482 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 13 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

5,86 175,80 

4 50 unid - 

Dispenser para álcool em gel. Branco, 

compacto, para parede, capacidade de 

reservatório de 800ml (premisse) 

37,98 1.899,00 

5 50 unid - 

Dispenser para sabonete líquido. Branco, 

compacto, para parede, capacidade de 

reservatório de 800ml (premisse) 

37,98 1.899,00 

6 50 unid - 

Dispenser múltiplo para papel higiênico rolão 

(300/500m) ou papel toalha interfolha. 

Compacto, de parede, branco (premisse) 

48,56 2.428,00 

7 50 unid   

Luva de Borracha P. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

7,47 373,50 

8 100 unid   

Luva de Borracha M. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

7,47 747,00 

9 100 unid   

Luva de Borracha G. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

7,47 747,00 

10 1000 pct   Papel Toalha inter folhado BRANCO. Pacote 

com 1.000 folhas de 21x23 cm. 
13,43 13.430,00 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 47/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

11 20 pct BR0296529 

Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. 

Confeccionado em polietileno de baixa 

densidade linear virgem, fator que garante 

maior resistência ao produto. Possui 

identificação de fabricante, nº do lote, 

simbologia de infectante posicionada a um 

terço de altura a partir do fundo, tem sistema 

de fechamento através de lacre permitindo 

assim maior vedação. Na cor branca leitoso, 

medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 

6 micras, pacote com 100 unidades. 

26,22 524,40 

12 20 pct BR0296528 

Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 

L. Confeccionado em polietileno de baixa 

densidade linear virgem, fator que garante 

maior resistência ao produto. Possui 

identificação de fabricante, nº do lote, 

simbologia de infectante posicionada a um 

terço de altura a partir do fundo, tem sistema 

de fechamento através de lacre permitindo 

assim maior vedação. Na cor branca leitoso, 

medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), 

espessura 6 micras, pacote com 100 

unidades. 

37,43 748,60 

13 10 unid BR0431085 Suporte de parede para coletor de material 

perfurante/cortante, 13 litros; em aço inox 
28,42 284,20 

TOTAL 23.433,00 

Valor total máximo do LOTE 11: R$ 23.433,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três 

reais) 

 

LOTE 12 – Dreno torácico, tubo endotraqueal, sistema de drenagem mediastinal, cânula 

de Guedel e cadarço para tubo oro-traqueal 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 2 rolo BR0273745 

Cadarço para fixação do tubo oro-

traqueal (TOT): cadarço para fixação do 

TOT, 100% algodão, na cor branca, 

tubular, com trama trançada de 

aproximadamente 8mm de largura e 

2,5mm de espessura. Em rolo com no 

mínimo 10 metros. 

7,61 15,22 
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2 2 kit - 

Cânula de Guedel plástica com 06 peças - 

COLORIDO, dispositivo utilizado para o 

manejo das vias aéreas, confeccionada 

em PVC atóxico transparente e inodoro. 

Existem diversos kits disponíveis, 

modelos mais antigos não são 

identificados por cores, mas são 

numeradas com tamanhos de 00 a 11 (4 

cm a 11 cm). A identificação por cor é 

padronizada, facilitando o uso, colorida 

na base de acordo com os tamanhos de 0 

a 5 - Procedência Nacional. Cores 

conforme tamanho: nº 0 - 50mm - cor 

azul / nº 1 - 60mm - cor preta/ nº 2 - 70 

mm - cor branca / nº 3- 80mm - cor verde 

nº 4 - 90mm cor amarela / nº 5 - 100mm 

cor - cor vermelha. 

39,00 78,00 

3 5 unid BR0438474 

Dreno torácico descartável: TUBO 12 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

9,32 46,60 

4 5 unid BR0438467 

Dreno torácico descartável: TUBO 16 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 

9,54 47,70 
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5 5 unid BR0438463 

Dreno torácico descartável: TUBO 18 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada.  

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

9,42 47,10 

6 5 unid BR0438475 

Dreno torácico descartável: TUBO 20 

mm - Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 

10,09 50,45 

7 5 unid BR0438470 

Dreno torácico descartável: TUBO 26 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

11,43 57,15 

8 5 unid BR0438478 

Dreno torácico descartável: TUBO 32 

mm - Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

13,10 65,50 
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alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 

9 5 unid BR0438468 

Dreno torácico estéril, calibre 36 mm, 

confeccionado em 100% silicone, com 

linha radiopaca em toda extensão, 

conector universal ajustável, extremidade 

arredondada e multiperfurada, indicado 

para drenagem torácica, mediastinal, 

pleural e drenagem em geral, embalado 

em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, 

constando externamente dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação e esterilização, número do lote 

e do registro no Ministério da saúde. 

13,04 65,20 

10 3 unid BR0452986 

Mandril para Intubação Endotraqueal, 

tamanho ADULTO, fabricado com 

material flexível cromado com botão de 

regulagem. 

68,61 205,83 

11 10 unid BR0319489 

Tubo endotraqueal n° 2, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

4,71 47,10 
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12 10 unid BR0451281 

Tubo endotraqueal n° 3, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredor atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tudo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translucido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

oxido de etileno. Validade 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

4,98 49,80 

13 10 unid BR0451286 

Tubo endotraqueal n° 4, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório 

extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

5,21 52,10 

14 10 unid BR0451267 

Tubo endotraqueal n° 4,5, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

6,80 68,00 
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ANVISA. 

15 10 unid BR0451316 

Tubo endotraqueal; tam 5.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

5,18 51,80 

16 15 unid BR0451322 

Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

5,19 77,85 

17 15 unid BR0451393 

Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

5,37 80,55 

18 15 unid BR0451325 

Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

5,72 85,80 

19 15 unid BR0451321 

Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

5,28 79,20 

20 15 unid BR0451314  

Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

5,82 87,30 
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extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

21 15 unid BR0451327 

Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

7,18 107,70 

22 15 unid BR0451320 

Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

6,04 90,60 

23 15 unid BR0451319 

Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

7,45 111,75 

24 15 unid BR0451315 

Tubo endotraqueal; tam 9,5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

7,45 111,75 
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25 3 unid BR0302084 

Sistema de drenagem mediastinal - 

FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) 

transparente, atóxico, graduado e com 

rótulo para identificação do paciente; - 

EXTENSÃO - em PVC flexível 

transparente com 1,20 m, com espiral, 

pinça para estrangulamento e conector na 

extremidade do tubo; - TAMPA - em 

Polietileno, com duas ou três saídas e 

alça para fixação com 2,00 m de 

comprimento. Apresentação: São 

embalados individualmente em papel 

grau cirúrgico com esterilização a óxido 

de etileno. 

41,71 125,13 

26 3 unid BR0272774 

Sistema de drenagem mediastinal - 

FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) 

transparente, atóxico, graduado e com 

rótulo para identificação do paciente; - 

EXTENSÃO - em PVC flexível 

transparente com 1,20 m, com espiral, 

pinça para estrangulamento e conector na 

extremidade do tubo; - TAMPA - em 

Polietileno, com duas ou três saídas e 

alça para fixação com 2,00 m de 

comprimento. Apresentação: São 

embalados individualmente em papel 

grau cirúrgico com esterilização a óxido 

de etileno. 

62,90 188,70 

TOTAL 2.093,88 

Valor total máximo do LOTE 12: R$ 2.093,88 (dois mil, noventa e três reais e oitenta e oito 

centavos) 

 

LOTE 13 – Indicador químico e biológico para autoclave, papel grau cirúrgico, teste Bowie 

Dick e wraps para esterilização 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 15 cx 
   

BR0436058 

Indicador biológico para autoclave c/ 10 

unidades: cada frasco plástico com ampola de 

vidro nutriente e tira de papel impregnado 

com suspensão de esporos secos de Bacillus 

Stearothermophillus – ATC 7953; caixa com 

10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano 

36,60 549,00 
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2 2 pct BR0332345 

Indicador Químico Multiparamétrico Classe 

4, em tiras para esterilização a vapor , 

Químicos Classe 04, Pacotes com 250 

unidades 

119,08 238,16 

3 2 pct BR0332346 

Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 

3 variáveis de esterilização: tempo, 

temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote 

c/250 Unidades; 

123,60 247,20 

4 5 rolo   

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

41,90 209,50 

5 15 rolo   

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

68,74 1.031,10 

6 5 rolo BR0442668 

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

76,58 382,90 

7 10 rolo BR0442384 

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

105,34 1.053,40 

8 5 rolo   

Papel grau cirúrgico 35 cm x 100 m bobina 

de 100 mts. Apresentar Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação emitido pela 

ANVISA, dentro do prazo de validade 

263,34 1.316,70 
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9 10 pct   

Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador 

Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades.O 

Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto 

por uma folha impregnada com um indicador 

químico sensível, posicionada após várias 

camadas de papel cartão poroso e espuma. 

Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo 

com ISO 11140 parte 5. Registro na 

ANVISA: não é considerado produto para 

saúde, segundo esta agência.O teste Bowie & 

Dick detecta a presença de ar residual e 

falhas no funcionamento da bomba de vácuo, 

bem como avalia a penetração de vapor. É 

indicada para testar a eficiência da total 

remoção do ar em esterilizadores de remoção 

dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é 

composto por uma folha teste com um 

indicador químico sem chumbo sensível ao 

vapor posicionada em um bloco de materiais 

porosos em camadas. 

2.016,15 20.161,50 

10 5 pct   

Wraps para esterilização em SMS 60gr 

30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; 

validade 5 anos 

17,99 89,95 

11 15 pct   

Wraps para Esterilização em SMS 40gr 

40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou 

Azul, Validade: 5 anos 

17,05 255,75 

12 15 pct   

Wraps para Esterilização em SMS 40gr 

50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou 

Azul, Validade: 5 anos 

25,50 382,50 

TOTAL 25.917,66 

Valor total máximo do LOTE 13: R$ 25.917,66 (vinte e cinco mil, novecentos e dezessete 

reais e sessenta e seis centavos) 

 

LOTE 14 – Pinças, bandeja, cuba, alicate, porta agulhas e tentacânula 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
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1 2 unid   

Alicate para cortar anel preso no dedo - 

Alicate fabricado em aço e utilizado para 

cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, 

com disco de corte de 20mm de diâmetro e 

acionamento do disco de modo manual; 

Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. 

130,95 261,90 

2 5 unid BR0440141 

Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, 

medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. 

Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. 

57,86 289,30 

3 5 unid BR0439208 

Cuba redonda para assepsia (08 x 04 cm), 

confeccionada em inox, capacidade para 150 

ml. Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. 

10,94 54,70 

4 10 unid BR0275484 

Pinça Kelly Reta 14 cm, Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. 

Embalagem plástica individual, constando os 

dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 

anos contra defeitos de fabricação. 

30,44 304,40 

5 2 unid BR0295687 

Pinça Hartmann com Serrilha, 14 cm; para 

retirada de corpo estranho; Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. 

Embalagem plástica individual, constando os 

dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 

anos contra defeitos de fabricação. 

146,13 292,26 
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6 2 unid BR0250176 

Pinça Pozzi para Colo Uterino 24 cm. 

Confeccionada em aço inoxidável de 1ª 

qualidade, medindo 24 cm de comprimento, 

embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência. Procedência 

nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. Serve para curativos 

de colo uterino, prender tecidos uterinos, 01 

por 01 dente.  

46,97 93,94 

7 10 unid BR0369923 

Porta Agulhas Crile - Wood 16 cm. 

Confeccionado em aço inoxidável de 1ª 

qualidade, medindo 15cm de comprimento, 

embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

54,87 548,70 

8 5 unid BR0337532 

Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; 

Confeccionada em aço inoxidável; Embalado 

individualmente. 

6,84 34,20 

TOTAL 1.879,40 

Valor total máximo do LOTE 14: R$ 1.879,40 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e 

quarenta centavos) 

 

LOTE 15 – Aparelho de inalação, de pressão, pás para desfibrilador, kit Accu-Check, tiras 

para glicose, eletrodos, teste rápido de gravidez 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 10 unid   

Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-

Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek 

Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com 

chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já 

inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 

1 manual de instruções, 1 guia rápido de 

utilização, 1 cartão de garantia. 

112,60 1.126,00 

2 1 unid   

Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) 

aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 

(um) manual de instruções, 1(uma) máscara 

adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) 

conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão 

(mangueira) e 3 (três) filtros de ar 

sobressalentes. Certificado pela ANVISA. 

Voltagem: 127V/220V 

211,40 211,40 
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3 20 unid BR0432468 

Aparelho Pressão Adulto com Fecho em 

velcro. Mostrador graduado de 0 a 300 

mmHg e manômetro resistente. Braçadeira 

em tecido de nylon. Pera em látex com 

válvula de purgo de precisão. Fabricado 

conforme especificações aprovadas pela 

Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 

07/12/2001. Largura de 15cm e comprimento 

de 25 cm. 

116,33 2.326,60 

4 50 unid BR0432469 

Aparelho Pressão Adulto com Fecho de 

Metal. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg 

e manômetro resistente, com CORPO 

CROMADO. Braçadeira em tecido de nylon 

e fecho em metal. Pera em látex com válvula 

de purgo de precisão. Fabricado conforme 

especificações aprovadas pela Portaria do 

INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001. 

Largura de 15cm e comprimento de 25 cm. 

125,03 6.251,50 

5 10 par BR0453771 

Eletrodo Pás para desfibrilador externo 

automático adulto (DEA); Descartável. 

Modelo antigo conector azul com branco 

CMOS DREAKE 

735,00 7.350,00 

6 5 par BR462281 

Eletrodo Pás para desfibrilador externo 

automático infantil (DEA); Descartável. 

Modelo antigo conector azul com branco 

CMOS DREAKE 

735,00 3.675,00 

7 10 pcte   

Eletrodo adulto e pediátrico descartável 

próprio para procedimentos de curta duração: 

serviços de emergência, procedimentos 

cirúrgicos, monitoramento do paciente. O 

eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, 

adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço 

inoxidável e contra pino de cloreto de prata 

(AgCl), deve ser auto aderente. 

Acondicionado em embalagem aluminizada. 

Pacote com 100 unidades. 

54,03 540,30 

8 2 cx   

Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 

tiras; imunocromatográfico rápido para 

detecção qualitativa do hormônio 

gonadotrofina coriônica humana b em 

amostras de urina; com duas linhas pré 

revestidas na sua superfície, linha C e linha T 

126,60 253,20 
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9 100 cx BR0339565 

Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 

fitas original para o aparelho da marca 

ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho 

padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. 

89,30 8.930,00 

TOTAL 30.664,00 

Valor total máximo do LOTE 15: R$ 30.664,00 (trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro 

reais) 

 

LOTE 16 – Algodão, ataduras, campo cirúrgico, compressa de gaze, curativos, 

esparadrapo, fita adesiva hospitalar, para autoclave e microporosa, protetor ocular 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0279726 

Algodão hidrófilo em camadas (manta) 

contínuas em forma de rolo, provido de papel 

apropriado em toda sua extensão, o algodão 

deverá apresentar: aspecto homogêneo e 

macio, boa absorvência, inodoro, ausência de 

grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, 

no mínimo 80% de brancura, peso liquido 

500 gramas, embalado em saco plástico 

individual. 

18,60 930,00 

2 1000 unid BR0444343 

Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

0,50 500,00 

3 500 unid BR0444355 

Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

0,89 445,00 

4 500 unid BR0444371 

Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

1,60 800,00 
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5 5 pct BR0443022 

Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm 

(Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 

unidades 30grs. Deverá apresentar 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

emitido pela ANVISA, dentro do prazo de 

validade. Deverá ser apresentado o 

certificado da ABNT para comprovação de 

atendimento a norma, sob pena de recusa do 

objeto. 

94,13 470,65 

6 25 unid BR0444189 

Campo Cirúrgico Fenestrado. Em tecido de 

algodão autoclavável. Medindo 

aproximadamente 50 x 50 cm. 

6,63 165,75 

7 50 unid BR0444416 

Campo Cirúrgico comum. Em tecido de 

algodão autoclavável. Medindo 

aproximadamente 50 x 50 cm. 

21,96 1.098,00 

8 20 unid BR027202 

Compressa de gaze tipo queijo, 

confeccionada com 13 fios em tamanho 

nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor 

branca, bordas devidamente voltadas para 

dentro que evitam soltura de fios, isenta de 

quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita 

utilização, embalada individualmente em 

pacote plástico constando externamente os 

dados de identificação e procedência. ROLO 

COM 91m 

65,98 1.319,60 

9 100 pct BR0269971 

Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, 

confeccionada com 13 fios/cm² em tamanho 

nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 

cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. 

PACOTE COM 500 UN. 

30,33 3.033,00 

10 10 rolo   

Compressa de Gaze Estéril Antimicrobiana 

Kerlix em Rolo,Tamanho: 11,4cm x 3,7m, 

Composição: Cobertura 100% algodão 

estéril, contendo PHMB (polihexametileno 

de biguanida a 0,2%) 

61,98 619,80 

11 10 cx   

Hastes plásticas, flexíveis, com algodão nas 

pontas; c/150 unidades; Haste de 

prolipropileno com pontas de algodão 

hidroxietilcelulose e Triclosan 

5,84 58,40 
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12 15 cx   

Curativo redondo antisséptico; adulto; 

Contém 500 unidades, Composição: Não-

tecido à base de viscose, resine acrílica, 

adesivo acrílico, papel siliconado e almofada 

de fibra viscose. Validade, lote, informações 

de procedência e modo de uso vide 

embalagem 

18,80 282,00 

13 15 cx   

Curativo redondo antisséptico; infantil 

decorado; Contém 500 

unidades,Composição: Não-tecido à base de 

viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, 

papel siliconado e almofada de fibra 

viscose.Validade, lote, informações de 

procedência e modo de uso vide embalagem 

33,04 495,60 

14 50 unid BR0437863 

Esparadrapo impermeável, na cor Branca, 

composto de tecido 100% algodão com 

resina acrílica impermeabilizante. Não 

estéril. Bordas devidamente acabadas, com 

uma de suas faces recobertas com massa 

adesiva antialérgica a base de borracha 

natural. Fácil de rasgar e de excelente 

flexibilidade, é indicado para diversos usos. 

Embalado individualmente em rolos 

uniformes com capa protetora em material 

que garante a integridade do produto. Pré 

cortado na sua largura nas dimensões 

1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 

10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em 

carrete. 

10,16 508,00 

15 50 unid BR0279065 

Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, 

confeccionada com dorso de papel crepado, 

tratado com latices de estireno butadieno, 

recebendo em uma de suas faces massa 

adesiva a base de borracha natural e outra 

face uma fina camada impermeabilizante de 

resinas acrílicas, utilizada para fixação de 

ataduras, rótulos de soro, identificação de 

seringas e mamadeiras, fechamento de 

pacotes de papel, podendo ser esterilizada 

somente pelo processo a gás oxido de 

etileno, cor branca, medindo 16mm de 

largura x 50m de comprimento, embalada 

individualmente em saco plástico. Registro 

no MS. 

5,41 270,50 
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16 50 unid BR0332343 

FITA ADESIVA INDICADORA PARA 

AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes 

que serão esterilizados em autoclave (vapor), 

fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir 

com a temperatura e pressão da autoclave, 

mudando para a cor marrom, indicando que 

passou pelo processo de autoclavagem. 

Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. 

Composição: Papel crepado, tinta reativa à 

autoclave, adesivo a base de borracha e 

resina. Validade de 24 meses após a 

fabricação. 

5,18 259,00 

17 50 unid   

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 10 cm x 4,5m 

15,00 750,00 

18 50 unid BR0437865 

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 25mm x10m 

3,70 185,00 

19 50 unid BR0437867 

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 50mm x10m 

6,79 339,50 

20 10 cx   
Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico 

Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, 
22,54 225,40 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

caixa 12 unidades 

TOTAL 12.755,20 

Valor total máximo do LOTE 16: R$ 12.755,20 (doze mil, setecentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte centavos) 

 

LOTE 17 – Equipos, seringas, frasco e sonda para nutrição enteral, torneira Luer Slip 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0385705 

Equipo Bomba de Infusão (Simples) possui 

em sua lateral um injetor tipo Y e conector 

terminal tipo luer-lock com capa protetora, 

utilizado para infusão via parenteral de 

líquidos foto sensíveis compatíveis com 

PVC. Seu volume de preenchimento tem 

capacidade de 16 ml. Este produto é 

embalado individualmente em envelope 

termo selado de Tyvek e papel grau 

cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno 

(ETO) com validade de esterilização de 03 

anos. Compatível com bomba de infusão da 

unidade no momento. 

6,53 326,50 

2 200 unid BR0386123 

Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível 

Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector 

Luer slip + capa para frascos que contenham 

soluções fotossensíveis 

3,74 748,00 

3 1000 unid BR0385704 

Equipo MACROGOTAS COM 

CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. 

Lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução; Câmara para 

visualização de gotejamento; Filtro de 

Partícula (abertura 15 micra) - De acordo 

com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar 

hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 

micra); Filtro de ar distal bacteriológico para 

preenchimento em sistema fechado (0,22 

micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça 

rolete para abrir e fechar o sistema; 

Controlador de fluxo, tipo reloginho; Injetor 

lateral isento de látex, com plataforma de 

proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão 

Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; 

Régua de 80 cm para medição da altura do 

frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. 

1,98 1.980,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

4 200   BR0386219 

Equipo MICROGOTAS, câmara gotejadora 

microgotas (60 gotas = 1ml), flexível, com 

conexão luer slip reversível, em 

conformidade com a NBR ISO 594-1/2. 

Conexão Luer Slip com o dispositivo de 

acesso venoso. Pinça rolete com controle de 

gotejamento. Extensão em PVC flexível, 

cristal atóxico. Perfurador adaptável a 

qualquer recipiente de solução (frasco ou 

bolsa). Embalagem plástica ou combinação 

desta com papel grau cirúrgico. Com injetor 

lateral, com plataforma de proteção para 

dedos e corta-fluxo. Com registro na 

ANVISA e no MS. 

2,03 406,00 

5 100 unid -- 

Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado 

como multiplicador de acesso venoso. Com 

clamp e sem rosca. Conecta duas vias de 

infusão (equipo, extensores) ao acesso 

venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). 

Extremidades proximais com conector luer 

distal para dispositivo de acesso venoso, 

esterilizado pelo processo de óxido de 

etileno, com registro no MS/ANVISA. 

1,82 182,00 

6 50 unid BR0386130 

Equipo Nutrição Enteral, estéril macro: 

conexão luer slip, protetor da ponta 

perfurante, filtro de ar de 5mm, câmara de 

gotejamento flexível, filtro de partícula 

15mm, regulador de fluxo clamp e rolete, 

tubo flexível 

2,02 101,00 

7 250 unid BR0395537 

Frasco Nutrição Enteral de 300 ml, de 

material plástico atóxico transparente, com 

graduação. Tampa com rosca, rótulo para 

identificação e dispositivo em alça na base. 

No produto deverá constar número de lote e 

prazo de validade. 

1,25 312,50 

8 200 unid BR0395534 

Frasco Nutrição Enteral de 500 mL, de 

material plástico atóxico transparente, com 

graduação. Tampa com rosca, rótulo para 

identificação e dispositivo em alça na base. 

No produto deverá constar número de lote e 

prazo de validade. 

2,15 430,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

9 2500 unid BR0438113 

Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

0,21 525,00 

10 4000 unid BR0279402 

Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

0,27 1.080,00 

11 1000 unid BR0438114 

Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

0,46 460,00 

12 500 unid BR0439627 

Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

0,73 365,00 
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13 50 unid BR0439632 

Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e 

sem rosca, confeccionada em polipropileno 

translúcido transparente, atóxico, com 

graduação externa milimetrada, bico simples, 

tipo luer, com localização central, êmbolo 

com trava, pistão de borracha atóxico 

siliconado, embalada individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ 

abertura em pétala, prazo de esterilização 

com validade de 05 anos 

3,43 171,50 

14 100 unid BR0439660 

Seringa Insulina Descatavel de 1ml c/agulha 

26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; 

Agulha 13/3,8; Graduada (ESCALA UI, 

NUMERADA); Embalada individualmente, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos.  

0,85 85,00 

15 10 unid BR0435899 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

08. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 

16,82 168,20 

16 10 unid BR0435901 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

10. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 

18,23 182,30 
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17 25 unid BR0435902 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

12. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 

17,76 444,00 

18 50 unid BR0457481 

Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo 

especialmente desenhado para administrar 

simultaneamente drogas e soluções 

endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de 

encaixe). Permite com segurança o fluxo 

simultâneo ou interrupção de qualquer uma 

das vias. Apresenta instruções para uso 

correto do produto, a embalagem deve estar 

intacta e o produto não deve apresentar 

nenhuma deformidade, trinca ou alteração 

visível. 

1,09 54,50 

TOTAL 8.021,50 

Valor total máximo do LOTE 17: R$ 8.021,50 (oito mil, vinte e um reais e cinquenta 

centavos) 

 

LOTE 18 – Dreno de penrose, fio para sutura, luva cirúrgica estéril e de procedimento 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 20 unid BR0279569 

Dreno de Penrose nº 1; Estéril; 

Fabricado em látex natural, sem ou 

com gaze; comprimento 35cm; 

embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. 

1,93 38,60 

2 1  cx BR0336668 

Fio de sutura Catgut CROMADO n° 2- 

0 com agulha, tipo fio 2-0, 

comprimento mínimo 70 cm, tipo 

agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 

unidades. 

139,22 139,22 
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3 5 cx BR0281893 

Fio mononylon 2-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 2,0, 

med.45 cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 

unidades. 

50,23 251,15 

4 10 cx BR0456128 

Fio mononylon 3-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 3,0, 

med.45 cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 

unidades 

50,23 502,30 

5 10 cx BR0330413 

Fio de mononylon 4-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 4,0 

med.45cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 

unidades 

50,23 502,30 

6 5 cx BR0281320 

Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 

unidades; Nylon preto; 

Monofilamento; Classe II; Estéril; Não 

absorvível; Agulha  CTI ½  Circ. TRG. 

3,0 cm/45cm 

50,23 251,15 

7 5 cx BR0281321 

Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 

unidades de 45 cm; Nylon preto; 

Monofilamento; Classe II; Estéril; Não 

absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 

1,5 cm/45cm 

50,23 251,15 

8 50 unid BR0269946 

Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

1,97 98,50 

9 250 unid BR0269839 

Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

1,97 492,50 
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10 250 unid BR 0269838 

Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

1,97 492,50 

11 250 unid BR027634 

Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

1,97 492,50 

12 250 unid BR0269947 

Luva cirúrgica estéril; 8,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

1,97 492,50 

13 50 cx BR0269891 

Luvas de Procedimento Látex com 

100, PP; Não estéril; Fabricada em 

látex; Com pó bioabsorvível; 

Superfície lisa; Embalagem tipo 

"dispenser box" contendo 100 

unidades; Produto com qualidade 

26,33 1.316,50 

14 50 cx BR0269894 

Luvas de Procedimento Látex com 

100,  P; Não estéril; Fabricada em 

látex; Com pó bioabsorvível; 

Superfície lisa; Embalagem tipo 

"dispenser box" contendo 100 

unidades; Produto com qualidade 

26,33 1.316,50 

15 50 cx BR0342506 

Luvas de Procedimento Látex com 100 

M; Não estéril; Fabricada em látex; 

Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; 

Embalagem tipo "dispenser box" 

contendo 100 unidades; Produto com 

qualidade 

26,33 1.316,50 

16 30 cx BR0269892 

Luvas de Procedimento Látex com 100 

G; Não estéril; Fabricada em látex; 

Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; 

Embalagem tipo "dispenser box" 

contendo 100 unidades; Produto com 

26,33 789,90 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

qualidade 

TOTAL 8.743,77 

Valor total máximo do LOTE 18: R$ 8.743,77 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e 

setenta e sete centavos) 

 

LOTE 19 – Coletor de urina, dispositivo de incontinência urinária, sonda nasogástrica, 

uretral, e vesical de Foley 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 100 unid BR0277440 

Coletor de Urina de Cama 2000 ml. 

Coletor de urina sistema fechado, 

esterilizado a óxido de etileno, capacidade 

2000 ml, fabricada em PVC, com escala 

para medir o fluxo urinário, fundo 

achatado para completo esvaziamento do 

coletor, possui tubo extensor transparente 

e flexível, clamp corta fluxo, tubo de 

drenagem e ponto de coleta de amostra, 

válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo 

e suporte para fixação, atóxico e 

apirogênico, descartável, uso individual e 

por procedimento. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

5,14 514,00 

2 200 unid BR0270585 

Dispositivo de incontinência urinária 

c/preservativo n°5, com extensor incluso, 

comprimento 17 cm, largura 11 cm 

confeccionado em látex resistente, pacote 

com 1 unidade. 

3,07 614,00 

3 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº08, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

1,02 10,20 

4 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº10, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

1,02 10,20 

5 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº12, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

1,02 10,20 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 72/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

6 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº14, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

1,13 11,30 

7 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº16, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

1,13 11,30 

8 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº18, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

1,13 11,30 

9 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº20, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

1,28 12,80 

10 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

1,40 14,00 

11 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº 24, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

1,53 15,30 

12 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº04, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,29 12,90 

13 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº06, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,29 12,90 

14 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº08, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,37 13,70 

15 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº 10, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,37 13,70 

16 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº12, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,47 14,70 
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17 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº14, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,87 18,70 

18 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº 16, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,69 16,90 

19 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº18, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,70 17,00 

20 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº20, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

1,87 18,70 

21 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº22, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa 

1,89 18,90 

22 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº24, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa 

2,04 20,40 

23 50 unid BR0452538 

Sonda Uretral nº 04, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

0,94 47,00 

24 50 unid BR0438409 

Sonda Uretral nº 06, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

0,95 47,50 

25 50 unid BR0436229 

Sonda Uretral nº 08, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

0,92 46,00 

26 50 unid BR0435986 

Sonda Uretral nº 10, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

0,92 46,00 

27 500 unid BR0435982 

Sonda Uretral nº 12, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

0,98 490,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

28 50 unid BR0435982 

Sonda uretral nº 14, material descartável e 

de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

1,00 50,00 

29 50 unid BR0435985 

Sonda Uretral nº 16, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

1,08 54,00 

30 10 unid BR436008 

Sonda vesical de Foley nº. 10, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, com duas vias, 

sendo uma em funil e outra com válvula 

para enchimento do balão (capacidade de 

5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia 

de fundo cego e com dois duros laterais 

em lados opostos após o balão, medindo 

40cm de comprimento aproximadamente. 

Embalada individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 40,70 

31 10 unid BR0436001 

Sonda vesical de Foley nº.12, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 40,70 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

32 15 unid BR0277017 

Sonda vesical de Foley nº.14, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 61,05 

33 50 unid BR0436007 

Sonda vesical de Foley nº.16, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 203,50 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

34 15 unid BR0436003 

Sonda vesical de Foley nº.18, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 61,05 

35 10 unid BR0436010 

Sonda vesical de Foley nº. 20, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 40,70 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

36 10 unid BR438575 

 Sonda vesical de Foley nº. 22, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

4,07 40,70 

TOTAL 2.682,00 

Valor total máximo do LOTE 19: R$ 2.682,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais) 

 

LOTE 20 - Soro fisiológico, glicosado e glicofisiológico 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1000 unid   

Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

3,04 3.040,00 

2 1000 unid   

Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

4,16 4.160,00 

3 500 unid   

Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

5,19 2.595,00 

4 250 unid   

Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa 

Sistema Fechado; Solução estéril e 

apirogênica; Embalagem trilaminada; 

Transparente; Dois bicos iguais para 

introdução do equipo e da agulha; Lacre 

protetor 

7,45 1.862,50 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

5 200 unid   

Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

5,06 1.012,00 

6 250 unid   

Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

5,61 1.402,50 

7 100 unid   

Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

10,33 1.033,00 

8 500 unid   

Soro Glicofisiológico 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

4,78 2.390,00 

9 300 unid   

Soro Glicofisiológico 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

5,49 1.647,00 

10 300 unid   

Soro Glicofisiológico 1000ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

8,19 2.457,00 

11 50 unid   

Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; 

Solução injetável; Sistma fechado; Solução 

de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); 

Frascos e bolsas de plástico transparente 

8,85 442,50 

12 500 unid   

Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa 

Sistema Fechado; Solução estéril e 

apirogênica; Embalagem em polipropileno e 

transparente; Alça giratória 360º e retrátil; 

Lacre de segurança metálico; Um bico com 

duas entradas 

5,62 2.810,00 

TOTAL 24.851,50 

Valor total máximo do LOTE 20: R$ 24.851,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 

um reais e cinquenta centavos) 
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LOTE 21 - Ácido peracético e fita teste; detergente multienzimático e hospitalar; limpador 

desinfetante 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 20 GL   

Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de 

corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto 

nível; Acompanha o sachê Inibidor de 

corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de 

microorganismos; Testes REBLAS eficazes; 

Validade 24 meses; Galão com 5 litros. 

     

223,66  

    

4.473,20  

2 20 GL BR0445470 

Ácido Peracético 5 %, para a desinfecção de 

alto nível, indicado para a desinfecção de 

equipamentos em geral, endoscópios, tubos 

corrugados, kits de micronebulização, 

nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço 

cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. 

Possui eficácia garantida e comprovada. 

Galão com 5 litros. 

     

155,70  

    

3.114,00  

3 20 GL BR0328078 

Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; 

Não irritante dérmico e ocular na forma pura, 

Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, 

Compatível com todos os materiais e artigos 

médicos,100% biodegradável, Não deixa 

resíduos após o enxágue, atende RDC nº 

55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 

litros. (Produto sugerido Enercover) 

     

167,62  

    

3.352,40  

4 25 GL   

Detergente Liquido Hospitalar Neutro; com 

alto poder de limpeza, indicado para lavagem 

manual ou automática de artigos e 

instrumentos médico-hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais, além de 

utensílios em cozinhas, superfícies como 

pisos, azulejos, mesas e 

bancadas.  PRODUTO SANEANTE 

NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 

litros. (Produto sugerido Cleanzime top) 

     

114,89  

    

2.872,25  

5 15 unid   Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem 

c/ 30 unidades; 

     

133,33  

    

1.999,95  

6 50 unid   

Limpador Desinfetante, Pronto- uso para 

superfícies fixas e artigos não-críticos em 

hospitais, clínicas médicas e odontológicas, 

laboratórios e demais estabelecimentos de 

auxílio à saúde. Frasco 1 litro com 

pulverizador/espuma; (Produto sugerido 

Optigerm) 

       

50,56  

    

2.528,00  
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

7 50 GL BR0437412 

Limpador Desinfetante para superfícies fixas 

e artigos não-críticos em hospitais, clínicas 

médicas e odontológicas, laboratórios e 

demais estabelecimentos de auxílio à saúde. 

Bombona (galão) de 5 litros. Composição: 

Polihexametileno biguanida (PHMB) 

1.600ppm, Quaternário de amônio de quinta 

geração 2.400 ppm e Agentes de limpeza, 

ação contra biofilme e outros ingredientes 

como q.s.p. 

       

74,49  

    

3.724,50  

 TOTAL  22.064,30  

Valor total máximo do LOTE 21: R$ 22.064,30 (vinte e dois mil, sessenta e quatro reais e 

trinta centavos) 

 

LOTE 22 – Vaselina, água oxigenada, PVPI, gel para eletrocardiografia e ultrassom, álcool 

e benzina retificada líquida 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0269941 

Álcool 70%, frasco com 1000 ml, 

desinfetante hospitalar para superfícies fixas. 

Uso autorizado pela ANVISA/MS em 

estabelecimentos de saúde humana e animal, 

e tem eficácia comprovada contra micro-

organismos causadores de infecções 

hospitalares embalado em frasco plástico de 

1000 ml 

7,70 385,00 

2 40 unid   

Álcool Gel 70% Antisséptico; com válvula 

pump 430gr Composição: Carbomer, 

Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl 

propanol, Alcohol, Menthol e Aqua. 

Organolépticas: Gel translúcido, e odor 

característico de álcool, Elimina 99,9% dos 

vírus e bactérias 

12,83 513,20 

3 10 unid BR0380630 
Benzina Retificada liquída; 100%; uso 

tópico; 1 litro 
32,70 327,00 

4 10 unid BR0438929 

Gel condutivo para ultrassom (U.S.G.), 1000 

gr, embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

10,66 106,60 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

5 10 unid BR0438929 

Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia 

(E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade 

elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, 

acondicionado em frascos com 100 gramas, 

embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

3,72 37,20 

6 3 unid BR0438929 

Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia 

(E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade 

elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, 

acondicionado em frascos de 5Kg, 

embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

36,25 108,75 

7 5 unid BR0398705 

 PVPI Degermante, produto a base de 

polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 

degermante, contendo 1% de iodo ativo, um 

complexo estável e ativo que libera iodo 

progressivamente. É ativo contra todas as 

formas de bactérias não esporuladas, fungos e 

vírus. É indicado para antissepsia da pele, 

mãos e antebraços. Validade: 24 meses. 

Notificado RDC 199/06. Frasco de 1000 ml. 

38,61 193,05 

8 5 unid BR0398706 

PVPI Tópico 1000 ml. Antisséptico de 

segurança para antissepsia complementar e 

demarcação do campo operatório, formulação 

PVPI com 1% de iodo livre e álcool etílico a 

70%. Frasco de 1000 ml. 

43,86 219,30 

9 25 GL BR0388261 

Sabonete Antisséptico Liquido, Pronto-uso, 

formulado especialmente para 

profissionais das áreas de saúde e alimentícia, 

que necessitam de proteção microbiológica 

adicional para degermação das mãos e 

braços das equipes médicas e de 

enfermagem. Galão 5 litros. 

41,36 1.034,00 

10 5 unid   Vaselina líquida; 100ml 7,31 36,55 

11 5 unid   Água oxigenada 10 vol. 1.000 ml 10,14 50,70 

TOTAL 3.011,35 

Valor total máximo do LOTE 22: R$ 3.011,35 (três mil, onze reais e trinta e cinco centavos) 
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2.2 Quando aplicável e, desde que não previsto prazo diverso na descrição do item, deverá 

o objeto ter o prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 

entrega. 
 

3- PROPOSTAS 

3.1 As propostas deverão ser elaboradas com observância do preço máximo aceitável – por item 

e total por lote - constante acima, bem como, das formalidades previstas no subitem 10.2 e 

seguintes e Anexo III deste Edital. 

 

3.2 As especificações técnicas consignadas neste Anexo devem ser rigorosamente observadas 

por ocasião da elaboração da proposta escrita, sob pena de desclassificação. 

 

Mercedes – PR, 20 de fevereiro de 2020. 

 

Cleci M. Rambo Loffi 

Prefeita 
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ANEXO II 

 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, FORA DOS ENVELOPES) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º xx/2020 

 

 _____(nome do proponente)______, inscrita no CNPJ/MF nº. ____________, neste ato 

representada por seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º ______________, expedida pela SSP/___, e do CPF n.º ___________, 

DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/2002, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima mencionado. 

 

 

___ (local)____, __ de _________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Função 
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ANEXO III 

 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante) 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º xx/2020 

 

 

 _____(nome do proponente)_______________, inscrita no CNPJ/MF nº. ____________, 

Inscrição Estadual nº. ___________, neste ato representada por seu representante legal, o(a) 

Sr.(a)___________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________, 

expedida pela SSP/___, e do CPF nº. ___________, em atendimento ao disposto no Edital em 

epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de XXXXXXXXX, conforme 

descrição a seguir: 

 

 a) Descrição do objeto conforme Anexo I – Memorial Descritivo  

 

 b) Valor por item e valor total do lote ao qual se refere a proposta 

 

 c) Indicação da marca dos itens que compõem o objeto da proposta 

 

 No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, 

tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação. 

  

 A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 

encaminhadas para o e-mail: xxxxxxxxxxxx 

 

 Prazo de validade da Proposta: ____ (xxxxxxxxxxxxx) dias, estendendo-se à etapa de 

lances verbais. 

 

 

___(local)_______, __ de _________________ de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

Nome completo do Representante Legal e assinatura 

Função 
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ANEXO IV 

 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, 

INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º xx/2020. 

 

 _____(nome do proponente)_______________, inscrita no CNPJ/MF nº. ____________, 

neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade n.º ______________, expedida pela SSP/__, e do CPF nº. 

___________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 (Se for o caso, incluir o seguinte parágrafo:) 

 

 Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

____(local)____, __ de _________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Função 
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ANEXO V 

 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º xx/2020 

 

 ______(nome do proponente)______________, inscrita no CNPJ/MF nº. ____________, 

neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade n.º ______________, expedida pela SSP/___, e do CPF nº. 

___________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento 

legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

_____(local)_____, __ de _________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Função 
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ANEXO VI 

 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, FORA DOS ENVELOPES) 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º xx/2020 

 

 O abaixo assinado, ____(inserir o nome completo do responsável legal)__, inscrito no 

CPF/MF sob n.º ____________, portador da Carteira de Identidade n.º __________, expedida 

pela SSP/PR, na qualidade de responsável legal do proponente ___(inserir nome do 

proponente)___, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor ___(inserir o nome completo 

do representante)___, inscrito no CPF n.º __________, portador da Carteira de Identidade n.º 

____________, expedida pela SSP/___, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 

procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n.º xx/2020, com autorização 

para, em todas as fases, representar a empresa supra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) 

apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus 

Anexos; b) entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de 

habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a redução 

dos preços ofertados; e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 

intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

 O presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

 

 

___(local), ___ de _________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Outorgante 

Qualificação do Outorgante 
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ANEXO VII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

Ata nº xxx/2020 

Identificação: xxx2020 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 

representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e 

domiciliada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 

Paraná, inscrita no CPF sob nº. xxx.xxx.xxx-xx, portadora da Carteira de Identidade nº. 

xxxxxxxxxx, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa 

___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 

___________________, com sede na Rua/Av ____________, nº. _____, CEP __________, 

Bairro __________, na Cidade de ________________, Estado do(e) ___________, neste ato 

representada por ____ (nome e qualificação completa do representante legal da 

contratada)__________, residente e domiciliado na Rua(Av) ___________, nº. ____, CEP 

___________, Bairro _______________, na Cidade de __________________, Estado do(e) 

____________, portador da Carteira de Identidade nº. _______________, expedida pela 

SSP/____, inscrito no CPF sob nº. _________________, a seguir denominada 

FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994,  Lei Federal n° 

10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e, 

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº xx/2020, para REGISTRO DE 

PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de ..../..../......., firmam a presente 

Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual aquisição de 

material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes, conforme 

abaixo especificados: 
 

LOTE 01 – Agulhas, cateter e scalp 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 10 cx BR0439799 

Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula 

com bisel trifacetado em aço inoxidável, 

siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. 

Embalada individualmente, caixa com 100 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

unidades 

2 20 cx BR0279638 

Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com 100 unidades 

  

3 20 cx BR0439811 

Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 

(24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em 

aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente. 

Caixa com 100 unidades. 

  

4 20 cx BR0397507 

Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula 

com bisel trifacetado em aço inoxidável, 

siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. 

Embalada individualmente, caixa com100 

unidades 

  

5 10 cx BR0279630 

Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com100 unidades 

  

6 20 cx BR0279632 

Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com100 unidades 

  

7 10 cx BR0279631 

Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), 

cânula com bisel trifacetado em aço 

inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e 

apirogênica. Embalada individualmente, 

caixa com 100 unidades 

  

8 100 unid BR0437181 

Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor laranja. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

9 100 unid BR0437182 

Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor cinza. 

  

10 200 unid BR0437183 

Cateter Intravenoso Periférico 18 G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituível de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em polímero fep radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

  

11 200 unid BR0437178 

Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 

0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

12 2500 unid BR0437179 

Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor azul. 

  

13 2500 unid BR0437180 

Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso 

único, descartável confeccionado em 

polímero radiopaco, indicado em terapia 

intravenosa periférica de permanência até 48 

horas na veia. Constituído de agulha 

siliconada com bisel biangulado e trifacetado, 

cateter em Polímero FEP radiopaco 

siliconizado flex, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer lock codificado 

em cores, câmara de refluxo em plástico 

transparente e trama da câmara de refluxo 

com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, 

comprimento: 1,9cm, cor amarela. 

  

14 5 unid BR0437576 

Intracath Cateter Venoso Central 19G x 12 in 

(verde - pediátrico), estéril confeccionado em 

teflon radiopaco, atóxico e flexível, com 

câmara de refluxo e dispositivo tipo luer 

codificado por cores e fio guia (mandril); o 

cateter deve estar dentro de uma agulha oca e 

biselada com formato anatômico, orifícios 

para sutura, fecho de segurança automático e 

superfície antiderrapante e deve ter um 

invólucro plástico de proteção para a não 

contaminação antes do procedimento. 

Permite segura conexão ao equipo, facilita a 

identificação do calibre e garante perfeita 

proteção para a agulha e o cateter, bem como 

margem extra de segurança e fixação, 

intracath adulto com estilete 19gx12 in, 

indicado na terapia venosa central, em 

infusões de média e longa duração em 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

pacientes críticos. N° 19x12. Registro no 

MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. 

15 5 unid BR0437290 

Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in 

(amarelo-adulto), estéril confeccionado em 

teflon radiopaco, atóxico e flexível, com 

câmara de refluxo e dispositivo tipo luer 

codificado por cores e fio guia (mandril); o 

cateter deve estar dentro de uma agulha oca e 

biselada com formato anatômico, orifícios 

para sutura, fecho de segurança automático e 

superfície antiderrapante e deve ter um 

invólucro plástico de proteção para a não 

contaminação antes do procedimento. 

Permite segura conexão ao equipo, facilita a 

identificação do calibre e garante perfeita 

proteção para a agulha e o cateter, bem como 

margem extra de segurança e fixação, 

intracath adulto com estilete 16gx12 in, 

indicado na terapia venosa central, em 

infusões de média e longa duração em 

pacientes críticos. N° 16x12 in 

(1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA 

vencimento mínimo 1 ano. 

  

16 200 unid BR0437164 

Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 93/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

17 500 unid BR0437166 

Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer- lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer- lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

  

18 300 unid BR0437167 

Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

  

19 200 unid BR0437165 

Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa 

com agulha de bisel trifacetado, com asas 

leves flexíveis dotadas de um exclusivo 

dispositivo de encaixe, garantindo firme 

empunhadura, perfeita conexão das partes, 

tubo de vinil leve, flexível e transparente, 

conector luer-lok cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas 

ou equipo de bico macho e seringas ou 

dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de 

etileno, embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando externamente os 

dados de identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização e registro no 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

MS. Estéril, apirogênico e descartável. 

 TOTAL    

Valor total do LOTE 01: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

LOTE 02 – Almotolia, espéculos e rolo de papel lençol 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 25 unid BR0279894 

Almotolia de plástico âmbar, capacidade para 

120 ml, confeccionada em plástico polietileno 

resistente, flexível com graduação em alto 

relevo, composta de 3 partes: bisnaga, bico 

reto rosqueador e tampa. Bico confeccionado 

em plástico flexível, provido de encaixe 

adequado para fechamento perfeito. 

  

2 25 unid BR0279893 

Almotolia de plástico âmbar, capacidade para 

250 ml, confeccionada em plástico polietileno 

resistente, flexível com graduação em alto 

relevo, composta de 3 partes: bisnaga, bico 

reto rosqueador e tampa. Bico confeccionado 

em plástico flexível, provido de encaixe 

adequado para fechamento perfeito. 

  

3 50 unid BR0279888 

Almotolia de plástico marrom âmbar, 

capacidade para 120 ml, confeccionada em 

plástico polietileno resistente, flexível com 

graduação em alto relevo, composta de 3 

partes: bisnaga, bico reto rosqueador e tampa. 

Bico confeccionado em plástico flexível, 

provido de encaixe adequado para 

fechamento perfeito. 

  

4 50 unid BR0279887 

Almotolia de plástico marrom âmbar, 

capacidade para 250 ml, confeccionada em 

plástico polietileno resistente, flexível com 

graduação em alto relevo, composta de 3 

partes: bisnaga, bico reto rosqueador e tampa. 

Bico confeccionado em plástico flexível, 

provido de encaixe adequado para 

fechamento perfeito. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 95/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

5 300 unid BR0336430 

Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

  

6 300 unid BR0322446 

Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

  

7 100 unid BR0322445 

Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. 

Estéril. Descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico; instrumental atóxico, 

transparente/translúcido, com parafuso 

(borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: 

poliestireno cristal. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme plástico. 

  

8 10 pct BR0268855 

Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 

50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% 

branco, Possui excelente alvura, maciez e 

absorção. Não causa irritação dérmica; 

produto de qualidade. Embalagem contendo 

10 Rolos 

  

9 5 pct BR0352012 

Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 

70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% 

branco, Possui excelente alvura, maciez e 

absorção. Não causa irritação dérmica; 

produto de qualidade. Embalagem contendo 

10 Rolos 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 02: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

LOTE 03 – Abaixador de língua, cateter nasal, clamp umbilical, máscara laríngea, escova 

assepsia 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 100 pct BR0431744 

Abaixador de língua em plástico colorido com 

aroma e sabor, embalado individualmente em 

filme plástico transparente e colocado em 

pacotes plásticos com dados do produto, 

contendo 50 unidades no pacote, constando os 

dados de identificação, procedência, nr. do 

lote, data de fabricação. 

  

2 25 pct BR0348807 

Abaixador de língua (espátula de madeira), 

descartável, formato convencional liso, 

superfície e bordas perfeitamente acabadas, 

espessura e largura uniforme em toda a sua 

extensão, medindo aproximadamente 14cm 

de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm 

de espessura, embalado em pacote com 100 

unidades, constando os dados de 

identificação, procedência, nr. do lote, data de 

fabricação. 

  

3 200 unid BR0395230 

Cateter nasal tipo óculos, medida única, 

esterilizado a raio Gama, embalado 

individualmente em saco plástico, constando 

externamente os dados de identificação, 

procedência, marca, data de fabricação e 

validade, modo de usar e isenção de registro 

no MS. Atóxico, apirogênico e descartável. 

  

4 25 unid BR0278705 

Clamp umbilical, confeccionado em corpo 

único com material plástico especial, 

resistente e atóxico, anti-alergênico e 

apirogênico, formato e sistema denteado tipo 

pinça em V, com bordas arredondadas não 

traumáticas, duplamente serrilhadas para 

evitar vazamentos quando em uso, 

apresentando sistema de travamento e lacre 

definitivo com fecho plástico inviolável. 

Embalado individualmente e esterilizado em 

óxido de etileno, com abertura tipo pétala 

  

5 20 unid BR0280879 
Escova Assepsia Seca; Escova com esponja 

não impregnados; validade 60 meses 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

6 5 unid BR0451032 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

1. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau 

médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde. 

  

7 5 unid BR0451033 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

2. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau 

médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde 

  

8 5 unid BR0451034 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

3. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex. Constituído por conector proximal, tubo 

condutor, manguito pneumático, válvula de 

retenção, balão piloto, tubo de enchimento e 

linha de referência. No tubo deve conter: 

número da ml, tamanho do paciente e volume 

de enchimento. Deve ser esterilizada, 

embalada individualmente e pronta para uso. 

Deve possuir registro no ministério da saúde. 
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9 5 unid BR0451035 

Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 

4. Produto estéril de uso único. Fabricado em 

borracha, transparente do tipo silicone sem 

látex ou PVC atóxico, transparente de grau. 

Médico para uso único. Constituído por 

conector proximal, tubo condutor, manguito 

pneumático, válvula de retenção, balão piloto, 

tubo de enchimento e linha de referência. No 

tubo deve conter: número da ml, tamanho do 

paciente e volume de enchimento. Deve ser 

esterilizada, embalada individualmente e 

pronta para uso. Deve possuir registro no 

ministério da saúde. 

  

  

Valor total do LOTE 03: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 04 – Manta térmica aluminizada 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 30 unid BR0407752 

Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor 

do corpo, mantém o paciente aquecido e seco 

durante o atendimento e transporte, evitando 

hipotermia de vítimas críticas, isolando e não 

permitindo a perda de calor, de maneira 

altamente eficaz. Pode ser dobrado e 

acondicionado em diversos locais por ficar 

bem compacto. Confeccionado em poliéster, 

polietileno ou polipropileno recoberto com 

alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 04: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

LOTE 05 – Kit de inalação; fluxômetro, máscara, regulador de pressão, umidificador e 

válvula para cilindro de oxigênio 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 99/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 5 unid BR0280471 

Fluxômetro de Oxigênio Medicinal, na cor 

Verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, 

capsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15 l/m 

a uma pressão de 3,5 Kgf/cm3, esfera de inox, 

botão de controle de fluxo fixado com 

parafuso permitindo fácil manutenção, 

sistema de vedação tipo agulha evitando 

vazamentos, rosca de saída conforme padrão 

ABNT. 

  

2 5 kit - Kit de inalação Adulto, rosca verde: 1 

máscara, 1 copinho, 1 mangueira 
  

3 5 kit - Kit de inalação Infantil rosca verde: 1 

máscara, 1 copinho, 1 mangueira 
  

4 20 unid BR0454566 

Máscara de oxigênio ADULTO por alta 

concentração com reservatório tipo bag, 

reutilizável em silicone, com elástico 

ajustável para fixação, válvula unidirecional 

com conexão perfeita com a máscara e 

reservatório. De fácil manuseio e sem escape. 

Leve e resistente. Deverá possuir extensor 

para a rede de oxigênio e ar comprimido. 

Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 

comprimento. 

  

5 10 unid BR0454567 

Máscara de oxigênio INFANTIL por alta 

concentração com reservatório tipo bag, 

reutilizável em silicone, com elástico 

ajustável para fixação, válvula unidirecional 

com conexão perfeita com a máscara e 

reservatório. De fácil manuseio e sem escape. 

Leve e resistente. Deverá possuir extensor 

para a rede de oxigênio e ar comprimido. 

Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 

comprimento. 
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6 3 unid BR0454548 

Máscara de oxigênio para Traqueostomia com 

Conector 360° Pediátrica. A máscara para 

traqueostomia tem a função de auxiliar na 

ventilação assistida ao paciente pediátrico 

com ar ambiente umidificado ou umidificado 

e enriquecido com oxigênio. É indicada no 

tratamento de paciente com traqueostomia 

para umidificação da traqueia e/ou 

oxigenoterapia no processo de ventilação 

mecânica. Possui tira de borracha sintética 

para a colocação e conector que gira 360º. 

Composição: Policloreto de Vinila (PVC), 

Polipropileno (PP) e borracha sintética 

  

7 5 unid BR0454547 

Máscara de oxigênio para Traqueostomia com 

Conector 360° Adulto. A máscara para 

traqueostomia tem a função de auxiliar na 

ventilação assistida ao paciente adulto com ar 

ambiente umidificado ou umidificado e 

enriquecido com oxigênio. É indicada no 

tratamento de paciente com traqueostomia 

para umidificação da traqueia e/ou 

oxigenoterapia no processo de ventilação 

mecânica. Possui tira de borracha sintética 

para a colocação e conector que gira 360º. 

Composição: Policloreto de Vinila (PVC), 

Polipropileno (PP) e borracha sintética. 

  

8 10 unid BR0274615 

Regulador de Pressão de Oxigênio 

Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula 

estabilizadora. Corpo em latão polido e 

cromado. Volante em termoplástico de alta 

resistência. Cor e conexões de entrada e saída 

em conformidade com a norma da ABNT. 

Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 

Isenção de componentes em borracha. 

  

9 15 unid BR0281424 

Umidificador 250ml para Oxigênio. 

Equipamento desenvolvido para atividades de 

umidificação gerados por passagem de 

Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. 

Utilizado para pacientes que necessitam 

umidificar vias aéreas, evitando ressecamento 

da laringe. Tampa em nylon conforme 

especificação; Tubo com borbulhador para 

permitir o arraste das partículas; Copo 

translúcido com indicação de nível mínimo e 
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máximo." 

10 5 unid BR0247160 

Válvula Reguladora para Cilindro de 

Oxigênio,Válvula Reguladora para Cilindro 

de Oxigênio, foi desenvolvida para controlar 

a pressão de saída de oxigênio. Indicado para 

uso seguro em clínicas, consultórios e Home 

Care, ideal para cilindros portáteis de 

pequeno e médio porte. Fabricada em metal 

cromado de alta resistência, manômetro de 

alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, 

entrada com filtro de bronze sinterizado, 

pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de 

segurança e intermediário com rosca macho 

¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 

11725 e 11906. Especificações técnicas: 

Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 

300 Kgf/cm2;- Entrada com filtro de bronze 

sinterizado;- Intermediário com rosca macho 

¼" NPT; - Fabricado em metal cromado de 

alta resistência; -Garantia de Fábrica: 01 ano 

contra defeitos de fabricação. 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 05: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 06 – Termômetro e termo higrômetro digital 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

21 10 unid BR0435801 

Termômetro digital: ponta flexível, 

verificados e aprovados pelo INMETRO, 

100% resistentes à água, beep sonoro de aviso 

de medição, display LCD de fácil 

visualização, alarme de febre, memória da 

última medição, desligamento automático, 

indicador de bateria fraca 

  

22 5 unid BR0369794 

Termo Higrometro Digital Temperatura E 

Umidade com máxima e mínima, Função 

máxima e mínima, Visor de cristal líquido 

(LCD), Função °C °F. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 06: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 07 - Oxímetros 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1 unid BR0441985 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 

NEONATAL INFANTIL. Oxímetro de pulso 

portátil neonatal de mesa. Parâmetros: 

Saturação do Oxigênio (SpO2), 

Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e 

Intensidade do sinal da freqüência de pulso 

(índice de perfusão). Modo de operação: 

Contínuo. Características: Display LCD com 

Back light Medição e apresentação 

simultânea do valor de SpO2, forma de onda 

plestimográfica, freqüência de pulso e 

intensidade do sinal de freqüência de pulso; 

Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- 

Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. 

Desligamento automático para economia de 

energia após 10 minutos ociosos. Possui 

gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. 

Capacidade de armazenamento de até 100 

pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e 

sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo 

e mínimo para todos parâmetros, 

comunicação com computador. Classificação 

de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste 

do volume de tom de pulso: 5 níveis. 

Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. 

Possibilidade de alimentação com 4 pilhas 

"AA" com tempo típico de operação 48hs. 

Alimentação bateria Ni-MH com autonomia 

de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos 

de operação: Forma de onda. Numérico. 

Indicadores: Sensor desconectado e solto; 

Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a 

amplitude de pulso (índice de perfusão); 

Memória insuficiente; Alarme desligado; 

Armazenamento de dados; Identificação do 

paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de 

Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 

100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 

70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% 

(Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. 

Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 

25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. 

Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 

bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 103/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 

Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para 

transporte; 01 (um) Manual do usuário 

português. 

2 5 unid BR0441981 

Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto 

Completo. Oxímetro de dedo portátil 

projetado para medir a saturação de oxigênio 

no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em 

adultos e crianças de forma não invasiva . O 

equipamento é projetado para dedos entre 

0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem 

movimentação. Principais funções: - Mede 

mesmo com o dedo gelado - Funciona com as 

unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida 

OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável 

(rotaciona) Principais especificações: Peso: 

45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 

25 mm Auto-Desligamento: Na presença do 

dedo, o oxímetro ligará automaticamente. 

Modo de medição: Conínua, comprimento de 

onda dupla de LED Faixa e resolução de 

SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% 

Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; 

Menos de 70% não é especificado Faixa e 

resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; 

resolução de 1 BPM Acurárcia da pulsação: ± 

1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de 

bateria: 18 horas em brilho modo 1 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 07: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 08 – Cinto para prancha de resgate, colar cervical, imobilizador de cabeça, prancha 

de imobilização e reanimador ambu neonatal 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 3 unid BR0372363 

Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 

peças), Material especial para Raio X, não há 

necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. 

de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac 

em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros 

cada; Regulador 50 mm em nylon. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

2 5 unid BR0455921 

Colar Cervical Regulável; colar de 

imobilização em uma única peça ajustável na 

altura, com 16 posições para um ajuste 

personalizado dentro de uma faixa de 4 

ajustes padrões para adultos, substituindo 4 

medidas padrão de colar cervical adulto. 

Também possui apoio de mento (queixo) 

dobrável que facilita procedimentos de 

intubação, translúcido e compatível com 

exames de Ressonância Magnética, 

tomografia computadorizada. Possui uma 

ampla abertura frontal para realização de 

procedimentos de Cricotirotomia ou 

Traqueostomia, bem como abertura posterior 

para drenagem de fluídos e visualização da 

região da nuca. Tamanho adulto. Altura do 

produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 

cm. 

  

3 5 unid   

Colar de resgate BB neonatal. Em polietileno 

de alta densidade, revestido em EVA, velcro, 

suporte mentoniano, abertura frontal para 

análise do pulso carotídeo e abertura para 

palpação e ventilação da nuca 

  

4 5 unid   

Colar cervical resgate infantil PP. Em 

polietileno de alta densidade, revestido em 

EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura 

frontal para análise do pulso carotídeo e 

abertura para palação e ventilação da nuca.  

  

5 5 unid BR0455923 

Colar Cervical P com apoio mentoniano para 

reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes de altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho 

pequeno, c/ 10,5cm de altura e circunferência 

de 33 a 37cm. 

  

6 5 unid BR0292701 

Colar Cervical M com apoio mentoniano 

para reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes de altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho médio 

com 12cm de altura e circunferência de 37 á 

40 cm. 
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7 5 unid BR0292700 

Colar Cervical G com apoio mentoniano para 

reduzir movimentos, confeccionado em 

plástico flexível estofado nas bordas, 

almofada sobre o esterno, ajustes d e altura e 

fecho de velcro. Cor branca, tamanho grande, 

com 13,5cm de altura e circunferência de 40 

á 44 cm. 

  

8 5 par BR0442829 

Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto 

RESGATE SP. Imobilizador lateral de 

cabeça, confeccionado em espuma injetada; 

Impermeável, propicia imobilização para 

cabeça e região cervical; Contém tirantes de 

fixação para testa e queixo, com pontos para 

verificação de saída de líquido pelo ouvido; 

tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. 

  

9 1 unid - 

Prancha de Imobilização Infantil para 

Resgate; em Polietileno, com alta resistência 

à impactos; 3 cintos. Confeccionada em 

polietileno; suporta até 120kg; pegadores 

amplos; permite resgate em alturas e na água; 

aberturas para utilização de cintos aranha e 

imobilizadores de cabeça; alça de 

polipropileno de 50mm; cintos de 1,70m; 

regulador 50mm em nylon; fecho em tic tac 

50mm 

  

10 1 unid BR0403572 

Prancha de Imobilização em Polietileno para 

Resgate e Salvamento - Projetada para o 

resgate, imobilização e transporte de vítimas 

de acidentes. Excelente resistência a 

impactos, leve e flutuante. Radiotransparente 

(Translúcida à Raio X e Ressonância 

Magnética), aberturas especificas para as 

cintas e o imobilizador de cabeça, olhais para 

o arraste, vigas longitudinais para facilitar o 

levantamento, superfície côncava para 

minimizar movimentos laterais, atóxica, 

anticorrosiva, de fácil higienização. 

Dimensões: Comprimento 175cm; Largura 

45cm. Peso: 9 kg; Capacidade de Carga 

maxima 160 Kg. 
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11 2 unid BR0456414 

Reanimador ambu neonatal completo. 

Silicone translúcido (autoclavável); neonatal 

250ml; válvula unidirecionável; reservatório 

(não autoclavável) 1000ml; extensão plástica 

2,0m (não autoclavável) 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 08: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 09 – Lâmina bisturi, tubo de látex, tala de papelão, papel termo sensível e para 

cardiógrafo 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 5 cx BR0273178 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 15, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

  

2 5 cx BR0273179 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 21, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

  

3 5 cx BR0313630 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 22, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

  

4 5 cx BR0313631 

Lâmina bisturi, aço carbono, n° 23, 

descartável, estéril, embalada 

individualmente - Caixa com 100 unidades. 

  

5 5  pct BR0454803 

Papel para cardiotocógrafo/Monitor fetal 

152MM x 90MM embalagem com 160 

folhas. Tipo bloco, corometrics; pacote com 

10 unidades 

  

6 10 pct BR0279667 Rolo de Papel Termosenssível/ECG 216mm 

X 30m; pacote contendo 5 unidades 
  

7 10 pct BR0452196  
Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 

30x20cm 
  

8 10 pct BR0452193 Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm   

9 10 pct BR0452194 Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm   

10 2 rolo BR0283459 

Tubo de látex, rolo tamanho 200, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, possui 15 metros de comprimento. 

  

11 2 rolo BR 0459090 

Tubo de látex, rolo tamanho 202, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 
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12 2 rolo BR0459105 

Tubo de látex, rolo tamanho 203, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

  

13 2 rolo BR0283460 

Tubo de látex, rolo tamanho 204, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

  

14 2 rolo BR0332180 

Tubo de látex, rolo tamanho 205, c/ 15 

metros: Confeccionado em látex natural, não 

estéril, garrote esterilizável, possui 15 metros 

de comprimento, Validade: 2 anos. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 09: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 10 –  

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid - 
Capa para travesseiro impermeável, c/ zíper. 

Em microfibra 300 fios, 45cm/65cm; branco 
  

2 50 unid - 

Lençol Branco para cama hospitalar 

c/elástico nas laterais. 

2,60m(comp)x1,60m(larg); 100% algodão; 

branco 

  

3 50 unid - 

Lençol para Maca Hospitalar BRIM 

PESADO, Tamanho: 200 cm x 90 cm. Com 

elástico, Cor: branco 

  

4 50 pct BR0287610 

Lençol descartável, TNT, para maca.  Os 

lençóis descartáveis são confeccionados em 

100% polipropileno (TNT). Com elástico. 

Atóxico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. 

Gramaturas: 20g e 30g. Cor: branco, pacote 

com 10 unidades. 

  

  

Valor total máximo do LOTE 10: R$ 11.860,50 (onze mil, oitocentos e sessenta reais e 

cinquenta centavos) 

 

LOTE 11 – Caixa coletora, dispenser, luvas, papel toalha, suporte de parede para coletor 

de materiais, saco de lixo hospitalar 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 

 

Processo Licitatório nº 29/2020  Pág 108/154 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 25 unid BR0363483 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 3 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

  

2 25 unid BR0363484 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 7 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

  

3 30 unid BR0363482 

Caixa coletora para lixo contaminado de 

material perfuro-cortante 13 litros, 

confeccionada em papelão ondulado 

resistente a perfuração, com saco plástico e 

revestimento interno para descarte de objetos, 

alça dupla para transporte, alças externas, 

tampa de segurança, com sistema de abertura 

e fechamento prático e segurança ao 

manuseio, com instruções de uso e 

montagem impressas externamente. 

Fabricado de acordo com as normas ABNT 

NBR. 

  

4 50 unid - 

Dispenser para álcool em gel. Branco, 

compacto, para parede, capacidade de 

reservatório de 800ml (premisse) 

  

5 50 unid - 

Dispenser para sabonete líquido. Branco, 

compacto, para parede, capacidade de 

reservatório de 800ml (premisse) 

  

6 50 unid - 
Dispenser múltiplo para papel higiênico rolão 

(300/500m) ou papel toalha interfolha. 
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Compacto, de parede, branco (premisse) 

7 50 unid   

Luva de Borracha P. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

  

8 100 unid   

Luva de Borracha M. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

  

9 100 unid   

Luva de Borracha G. Luva de borracha 

antiderrapante, confeccionada em látex 

natural, forrada, formato anatômico, 

lubrificada com talco, cano longo, contendo 1 

par 

  

10 1000 pct   Papel Toalha inter folhado BRANCO. Pacote 

com 1.000 folhas de 21x23 cm. 
  

11 20 pct BR0296529 

Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. 

Confeccionado em polietileno de baixa 

densidade linear virgem, fator que garante 

maior resistência ao produto. Possui 

identificação de fabricante, nº do lote, 

simbologia de infectante posicionada a um 

terço de altura a partir do fundo, tem sistema 

de fechamento através de lacre permitindo 

assim maior vedação. Na cor branca leitoso, 

medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 

6 micras, pacote com 100 unidades. 

  

12 20 pct BR0296528 

Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 

L. Confeccionado em polietileno de baixa 

densidade linear virgem, fator que garante 

maior resistência ao produto. Possui 

identificação de fabricante, nº do lote, 

simbologia de infectante posicionada a um 

terço de altura a partir do fundo, tem sistema 

de fechamento através de lacre permitindo 

assim maior vedação. Na cor branca leitoso, 

medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), 

espessura 6 micras, pacote com 100 

unidades. 

  

13 10 unid BR0431085 Suporte de parede para coletor de material 

perfurante/cortante, 13 litros; em aço inox 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

TOTAL  

Valor total do LOTE 11: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 12 – Dreno torácico, tubo endotraqueal, sistema de drenagem mediastinal, cânula 

de Guedel e cadarço para tubo oro-traqueal 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 2 rolo BR0273745 

Cadarço para fixação do tubo oro-

traqueal (TOT): cadarço para fixação do 

TOT, 100% algodão, na cor branca, 

tubular, com trama trançada de 

aproximadamente 8mm de largura e 

2,5mm de espessura. Em rolo com no 

mínimo 10 metros. 

  

2 2 kit - 

Cânula de Guedel plástica com 06 peças - 

COLORIDO, dispositivo utilizado para o 

manejo das vias aéreas, confeccionada 

em PVC atóxico transparente e inodoro. 

Existem diversos kits disponíveis, 

modelos mais antigos não são 

identificados por cores, mas são 

numeradas com tamanhos de 00 a 11 (4 

cm a 11 cm). A identificação por cor é 

padronizada, facilitando o uso, colorida 

na base de acordo com os tamanhos de 0 

a 5 - Procedência Nacional. Cores 

conforme tamanho: nº 0 - 50mm - cor 

azul / nº 1 - 60mm - cor preta/ nº 2 - 70 

mm - cor branca / nº 3- 80mm - cor verde 

nº 4 - 90mm cor amarela / nº 5 - 100mm 

cor - cor vermelha. 

  

3 5 unid BR0438474 

Dreno torácico descartável: TUBO 12 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 
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Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

4 5 unid BR0438467 

Dreno torácico descartável: TUBO 16 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 

  

5 5 unid BR0438463 

Dreno torácico descartável:  TUBO 18 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada.  

Apresentação:  São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

  

6 5 unid BR0438475 

Dreno torácico descartável: TUBO 20 

mm - Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 
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7 5 unid BR0438470 

Dreno torácico descartável: TUBO 26 

mm- Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

  

8 5 unid BR0438478 

Dreno torácico descartável: TUBO 32 

mm - Constituído em PVC grau médico 

flexível e transparente com filete 

radiopaco, no lado proximal possui uma 

ponta arredondada e vários orifícios 

alternados com acabamento suave e no 

lado distal possui uma extremidade de 

conexão longamente biselada facilitando 

a drenagem. CONECTOR - Em 

Polietileno com adaptação apropriada. 

Apresentação: São embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico 

  

9 5 unid BR0438468 

Dreno torácico estéril, calibre 36 mm, 

confeccionado em 100% silicone, com 

linha radiopaca em toda extensão, 

conector universal ajustável, extremidade 

arredondada e multiperfurada, indicado 

para drenagem torácica, mediastinal, 

pleural e drenagem em geral, embalado 

em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, 

constando externamente dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação e esterilização, número do lote 

e do registro no Ministério da saúde. 

  

10 3 unid BR0452986 

Mandril para Intubação Endotraqueal, 

tamanho ADULTO, fabricado com 

material flexível cromado com botão de 

regulagem. 
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11 10 unid BR0319489 

Tubo endotraqueal n° 2, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

  

12 10 unid BR0451281 

Tubo endotraqueal n° 3, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredor atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tudo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translucido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

oxido de etileno. Validade 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

  

13 10 unid BR0451286 

Tubo endotraqueal n° 4, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório 

extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 
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ANVISA. 

14 10 unid BR0451267 

Tubo endotraqueal n° 4,5, SEM balão 

indicado para suporte ventilatório. 

Extremidade arredondada, atraumática, 

possuindo olho de Murphy. Tubo em 

PVC e silicone com curvatura anatômica, 

translúcido e radiopaco, demarcado a 

cada 2 cm. Válvula de segurança em 

PVC com conexão luer. Atóxico, 

apirogênico e descartável. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala. Esterilizado em 

óxido de etileno. Validade: 5 anos após a 

data de esterilização. Registro na 

ANVISA. 

  

15 10 unid BR0451316 

Tubo endotraqueal; tam 5.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

16 15 unid BR0451322 

Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

17 15 unid BR0451393 

Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 
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18 15 unid BR0451325 

Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

19 15 unid BR0451321 

Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

20 15 unid BR0451314  

Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

21 15 unid BR0451327 

Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

22 15 unid BR0451320 

Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

23 15 unid BR0451319 

Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 
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nasal 

24 15 unid BR0451315 

Tubo endotraqueal; tam 9,5 c/Balonete. 

Em PVC com silicone (termossensível), 

com balão de baixa pressão e alto 

volume, linha radiopaca contínua, 

extremidade retraída atraumática, orifício 

Murphy, estéril, para intubação oral e 

nasal 

  

25 3 unid BR0302084 

Sistema de drenagem mediastinal - 

FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) 

transparente, atóxico, graduado e com 

rótulo para identificação do paciente; - 

EXTENSÃO - em PVC flexível 

transparente com 1,20 m, com espiral, 

pinça para estrangulamento e conector na 

extremidade do tubo; - TAMPA - em 

Polietileno, com duas ou três saídas e 

alça para fixação com 2,00 m de 

comprimento. Apresentação: São 

embalados individualmente em papel 

grau cirúrgico com esterilização a óxido 

de etileno. 

  

26 3 unid BR0272774 

Sistema de drenagem mediastinal - 

FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) 

transparente, atóxico, graduado e com 

rótulo para identificação do paciente; - 

EXTENSÃO - em PVC flexível 

transparente com 1,20 m, com espiral, 

pinça para estrangulamento e conector na 

extremidade do tubo; - TAMPA - em 

Polietileno, com duas ou três saídas e 

alça para fixação com 2,00 m de 

comprimento. Apresentação: São 

embalados individualmente em papel 

grau cirúrgico com esterilização a óxido 

de etileno. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 12: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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LOTE 13 – Indicador químico e biológico para autoclave, papel grau cirúrgico, teste Bowie 

Dick e wraps para esterilização 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 15 cx 
   

BR0436058 

Indicador biológico para autoclave c/ 10 

unidades: cada frasco plástico com ampola de 

vidro nutriente e tira de papel impregnado 

com suspensão de esporos secos de Bacillus 

Stearothermophillus – ATC 7953; caixa com 

10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano 

  

2 2 pct BR0332345 

Indicador Químico Multiparamétrico Classe 

4, em tiras para esterilização a vapor , 

Químicos Classe 04, Pacotes com 250 

unidades 

  

3 2 pct BR0332346 

Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 

3 variáveis de esterilização: tempo, 

temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote 

c/250 Unidades; 

  

4 5 rolo   

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

  

5 15 rolo   

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

  

6 5 rolo BR0442668 

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

  

7 10 rolo BR0442384 

Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 

20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 

70g/m² +/- 5%) e outra em filme multi-

laminado azul (54g/m² +/- 5%). registro 

ANVISA; validade 02 anos; procedência: 

Brasil 

  

8 5 rolo   

Papel grau cirúrgico 35 cm x 100 m bobina 

de 100 mts. Apresentar Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação emitido pela 

ANVISA, dentro do prazo de validade 
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9 10 pct   

Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador 

Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades.O 

Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto 

por uma folha impregnada com um indicador 

químico sensível, posicionada após várias 

camadas de papel cartão poroso e espuma. 

Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo 

com ISO 11140 parte 5. Registro na 

ANVISA: não é considerado produto para 

saúde, segundo esta agência.O teste Bowie & 

Dick detecta a presença de ar residual e 

falhas no funcionamento da bomba de vácuo, 

bem como avalia a penetração de vapor. É 

indicada para testar a eficiência da total 

remoção do ar em esterilizadores de remoção 

dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é 

composto por uma folha teste com um 

indicador químico sem chumbo sensível ao 

vapor posicionada em um bloco de materiais 

porosos em camadas. 

  

10 5 pct   

Wraps para esterilização em SMS 60gr 

30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; 

validade 5 anos 

  

11 15 pct   

Wraps para Esterilização em SMS 40gr 

40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou 

Azul, Validade: 5 anos 

  

12 15 pct   

Wraps para Esterilização em SMS 40gr 

50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou 

Azul, Validade: 5 anos 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 13: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 14 – Pinças, bandeja, cuba, alicate, porta agulhas e tentacânula 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 2 unid   

Alicate para cortar anel preso no dedo - 

Alicate fabricado em aço e utilizado para 

cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, 

com disco de corte de 20mm de diâmetro e 

acionamento do disco de modo manual; 

Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 
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contra defeitos de fabricação. 

2 5 unid BR0440141 

Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, 

medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. 

Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. 

  

3 5 unid BR0439208 

Cuba redonda para assepsia (08 x 04 cm), 

confeccionada em inox, capacidade para 150 

ml. Embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 

nacional. Garantia de fabricação: 10 anos 

contra defeitos de fabricação. 

  

4 10 unid BR0275484 

Pinça Kelly Reta 14 cm, Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. 

Embalagem plástica individual, constando os 

dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 

anos contra defeitos de fabricação. 

  

5 2 unid BR0295687 

Pinça Hartmann com Serrilha, 14 cm; para 

retirada de corpo estranho; Produto 

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. 

Embalagem plástica individual, constando os 

dados de identificação, procedência e 

rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 

anos contra defeitos de fabricação. 

  

6 2 unid BR0250176 

Pinça Pozzi para Colo Uterino 24 cm. 

Confeccionada em aço inoxidável de 1ª 

qualidade, medindo 24 cm de comprimento, 

embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência. Procedência 

nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. Serve para curativos 

de colo uterino, prender tecidos uterinos, 01 

por 01 dente.  

  

7 10 unid BR0369923 

Porta Agulhas Crile - Wood 16 cm. 

Confeccionado em aço inoxidável de 1ª 

qualidade, medindo 15cm de comprimento, 

embalada individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de 

identificação e procedência, procedência 
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nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

8 5 unid BR0337532 

Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; 

Confeccionada em aço inoxidável; Embalado 

individualmente. 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 14: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 15 – Aparelho de inalação, de pressão, pás para desfibrilador, kit Accu-Check, tiras 

para glicose, eletrodos, teste rápido de gravidez 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 10 unid   

Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-

Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek 

Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com 

chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já 

inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 

1 manual de instruções, 1 guia rápido de 

utilização, 1 cartão de garantia. 

  

2 1 unid   

Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) 

aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 

(um) manual de instruções, 1(uma) máscara 

adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) 

conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão 

(mangueira) e 3 (três) filtros de ar 

sobressalentes. Certificado pela ANVISA. 

Voltagem: 127V/220V 

  

3 20 unid BR0432468 

Aparelho Pressão Adulto com Fecho em 

velcro. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg 

e manômetro resistente. Braçadeira em tecido 

de nylon. Pera em látex com válvula de purgo 

de precisão. Fabricado conforme 

especificações aprovadas pela Portaria do 

INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001. 

Largura de 15cm e comprimento de 25 cm. 

  

4 50 unid BR0432469 

Aparelho Pressão Adulto com Fecho de 

Metal. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg 

e manômetro resistente, com CORPO 

CROMADO. Braçadeira em tecido de nylon e 

fecho em metal. Pera em látex com válvula de 

purgo de precisão. Fabricado conforme 

especificações aprovadas pela Portaria do 

INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001. 

Largura de 15cm e comprimento de 25 cm. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

5 10 par BR0453771 

Eletrodo Pás para desfibrilador externo 

automático adulto (DEA); Descartável. 

Modelo antigo conector azul com branco 

CMOS DREAKE 

  

6 5 par BR462281 

Eletrodo Pás para desfibrilador externo 

automático infantil (DEA); Descartável. 

Modelo antigo conector azul com branco 

CMOS DREAKE 

  

7 10 pcte   

Eletrodo adulto e pediátrico descartável 

próprio para procedimentos de curta duração: 

serviços de emergência, procedimentos 

cirúrgicos, monitoramento do paciente. O 

eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, 

adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço 

inoxidável e contra pino de cloreto de prata 

(AgCl), deve ser auto aderente. 

Acondicionado em embalagem aluminizada. 

Pacote com 100 unidades. 

  

8 2 cx   

Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 

tiras; imunocromatográfico rápido para 

detecção qualitativa do hormônio 

gonadotrofina coriônica humana b em 

amostras de urina; com duas linhas pré 

revestidas na sua superfície, linha C e linha T 

  

9 100 cx BR0339565 

Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 

fitas original para o aparelho da marca 

ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho 

padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 15: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 16 – Algodão, ataduras, campo cirúrgico, compressa de gaze, curativos, 

esparadrapo, fita adesiva hospitalar, para autoclave e microporosa, protetor ocular 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0279726 

Algodão hidrófilo em camadas (manta) 

contínuas em forma de rolo, provido de papel 

apropriado em toda sua extensão, o algodão 

deverá apresentar: aspecto homogêneo e 

macio, boa absorvência, inodoro, ausência de 

grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, 

no mínimo 80% de brancura, peso liquido 

500 gramas, embalado em saco plástico 

individual. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

2 1000 unid BR0444343 

Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

  

3 500 unid BR0444355 

Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

  

4 500 unid BR0444371 

Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade 

de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: 

macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; 

Dermatologicamente testado; Produto com 

validade; Máxima compressão na aplicação; 

13 fios/cm² 

  

5 5 pct BR0443022 

Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm 

(Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 

unidades 30grs. Deverá apresentar 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

emitido pela ANVISA, dentro do prazo de 

validade. Deverá ser apresentado o 

certificado da ABNT para comprovação de 

atendimento a norma, sob pena de recusa do 

objeto. 

  

6 25 unid BR0444189 

Campo Cirúrgico Fenestrado. Em tecido de 

algodão autoclavável. Medindo 

aproximadamente 50 x 50 cm. 

  

7 50 unid BR0444416 

Campo Cirúrgico comum. Em tecido de 

algodão autoclavável. Medindo 

aproximadamente 50 x 50 cm. 

  

8 20 unid BR027202 

Compressa de gaze tipo queijo, 

confeccionada com 13 fios em tamanho 

nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor 

branca, bordas devidamente voltadas para 

dentro que evitam soltura de fios, isenta de 

quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita 

utilização, embalada individualmente em 

pacote plástico constando externamente os 

dados de identificação e procedência. ROLO 

COM 91m 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

9 100 pct BR0269971 

Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, 

confeccionada com 13 fios/cm² em tamanho 

nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 

cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. 

PACOTE COM 500 UN. 

  

10 10 rolo   

Compressa de Gaze Estéril Antimicrobiana 

Kerlix em Rolo,Tamanho: 11,4cm x 3,7m, 

Composição: Cobertura 100% algodão 

estéril, contendo PHMB (polihexametileno 

de biguanida a 0,2%) 

  

11 10 cx   

Hastes plásticas, flexíveis, com algodão nas 

pontas; c/150 unidades; Haste de 

prolipropileno com pontas de algodão 

hidroxietilcelulose e Triclosan 

  

12 15 cx   

Curativo redondo antisséptico; adulto; 

Contém 500 unidades, Composição: Não-

tecido à base de viscose, resine acrílica, 

adesivo acrílico, papel siliconado e almofada 

de fibra viscose. Validade, lote, informações 

de procedência e modo de uso vide 

embalagem 

  

13 15 cx   

Curativo redondo antisséptico; infantil 

decorado; Contém 500 

unidades,Composição: Não-tecido à base de 

viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, 

papel siliconado e almofada de fibra 

viscose.Validade, lote, informações de 

procedência e modo de uso vide embalagem 

  

14 50 unid BR0437863 

Esparadrapo impermeável, na cor Branca, 

composto de tecido 100% algodão com 

resina acrílica impermeabilizante. Não 

estéril. Bordas devidamente acabadas, com 

uma de suas faces recobertas com massa 

adesiva antialérgica a base de borracha 

natural. Fácil de rasgar e de excelente 

flexibilidade, é indicado para diversos usos. 

Embalado individualmente em rolos 

uniformes com capa protetora em material 

que garante a integridade do produto. Pré 

cortado na sua largura nas dimensões 

1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 

10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em 

carrete. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

15 50 unid BR0279065 

Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, 

confeccionada com dorso de papel crepado, 

tratado com latices de estireno butadieno, 

recebendo em uma de suas faces massa 

adesiva a base de borracha natural e outra 

face uma fina camada impermeabilizante de 

resinas acrílicas, utilizada para fixação de 

ataduras, rótulos de soro, identificação de 

seringas e mamadeiras, fechamento de 

pacotes de papel, podendo ser esterilizada 

somente pelo processo a gás oxido de etileno, 

cor branca, medindo 16mm de largura x 50m 

de comprimento, embalada individualmente 

em saco plástico. Registro no MS. 

  

16 50 unid BR0332343 

FITA ADESIVA INDICADORA PARA 

AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes 

que serão esterilizados em autoclave (vapor), 

fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com 

a temperatura e pressão da autoclave, 

mudando para a cor marrom, indicando que 

passou pelo processo de autoclavagem. 

Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. 

Composição: Papel crepado, tinta reativa à 

autoclave, adesivo a base de borracha e 

resina. Validade de 24 meses após a 

fabricação. 

  

17 50 unid   

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 10 cm x 4,5m 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

18 50 unid BR0437865 

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 25mm x10m 

  

19 50 unid BR0437867 

Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, 

confeccionada com substrato de não-tecido à 

base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Utilizado para a fixação de 

curativos, ponto falso, proteção de cortes. 

Com excelente fixação, sendo indicada para 

curativos em regiões do corpo com alta 

sensibilidade, principalmente em crianças e 

idosos. Tamanho: 50mm x10m 

  

20 10 cx   

Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico 

Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, 

caixa 12 unidades 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 16: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 17 – Equipos, seringas, frasco e sonda para nutrição enteral, torneira Luer Slip 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0385705 

Equipo Bomba de Infusão (Simples) possui 

em sua lateral um injetor tipo Y e conector 

terminal tipo luer-lock com capa protetora, 

utilizado para infusão via parenteral de 

líquidos foto sensíveis compatíveis com 

PVC. Seu volume de preenchimento tem 

capacidade de 16 ml. Este produto é 

embalado individualmente em envelope 

termo selado de Tyvek e papel grau 

cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno 

(ETO) com validade de esterilização de 03 

anos. Compatível com bomba de infusão da 

unidade no momento. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

2 200 unid BR0386123 

Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível 

Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector 

Luer slip + capa para frascos que contenham 

soluções fotossensíveis 

  

3 1000 unid BR0385704 

Equipo MACROGOTAS COM 

CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. 

Lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução; Câmara para 

visualização de gotejamento; Filtro de 

Partícula (abertura 15 micra) - De acordo 

com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar 

hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 

micra); Filtro de ar distal bacteriológico para 

preenchimento em sistema fechado (0,22 

micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça 

rolete para abrir e fechar o sistema; 

Controlador de fluxo, tipo reloginho; Injetor 

lateral isento de látex, com plataforma de 

proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão 

Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; 

Régua de 80 cm para medição da altura do 

frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. 

  

4 200   BR0386219 

Equipo MICROGOTAS, câmara gotejadora 

microgotas (60 gotas = 1ml), flexível, com 

conexão luer slip reversível, em 

conformidade com a NBR ISO 594-1/2. 

Conexão Luer Slip com o dispositivo de 

acesso venoso. Pinça rolete com controle de 

gotejamento. Extensão em PVC flexível, 

cristal atóxico. Perfurador adaptável a 

qualquer recipiente de solução (frasco ou 

bolsa). Embalagem plástica ou combinação 

desta com papel grau cirúrgico. Com injetor 

lateral, com plataforma de proteção para 

dedos e corta-fluxo. Com registro na 

ANVISA e no MS. 

  

5 100 unid -- 

Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado 

como multiplicador de acesso venoso. Com 

clamp e sem rosca. Conecta duas vias de 

infusão (equipo, extensores) ao acesso 

venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). 

Extremidades proximais com conector luer 

distal para dispositivo de acesso venoso, 

esterilizado pelo processo de óxido de 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

etileno, com registro no MS/ANVISA. 

6 50 unid BR0386130 

Equipo Nutrição Enteral, estéril macro: 

conexão luer slip, protetor da ponta 

perfurante, filtro de ar de 5mm, câmara de 

gotejamento flexível, filtro de partícula 

15mm, regulador de fluxo clamp e rolete, 

tubo flexível 

  

7 250 unid BR0395537 

Frasco Nutrição Enteral de 300 ml, de 

material plástico atóxico transparente, com 

graduação. Tampa com rosca, rótulo para 

identificação e dispositivo em alça na base. 

No produto deverá constar número de lote e 

prazo de validade. 

  

8 200 unid BR0395534 

Frasco Nutrição Enteral de 500 mL, de 

material plástico atóxico transparente, com 

graduação. Tampa com rosca, rótulo para 

identificação e dispositivo em alça na base. 

No produto deverá constar número de lote e 

prazo de validade. 

  

9 2500 unid BR0438113 

Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

  

10 4000 unid BR0279402 

Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

11 1000 unid BR0438114 

Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo luer lock, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

  

12 500 unid BR0439627 

Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, 

confeccionada em polipropileno translúcido 

transparente, atóxico, com graduação externa 

milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com 

localização central, êmbolo com trava, pistão 

de borracha atóxico siliconado, embalada 

individualmente em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico c/ abertura em pétala, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos. 

  

13 50 unid BR0439632 

Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e 

sem rosca, confeccionada em polipropileno 

translúcido transparente, atóxico, com 

graduação externa milimetrada, bico simples, 

tipo luer, com localização central, êmbolo 

com trava, pistão de borracha atóxico 

siliconado, embalada individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ 

abertura em pétala, prazo de esterilização 

com validade de 05 anos 

  

14 100 unid BR0439660 

Seringa Insulina Descatavel de 1ml c/agulha 

26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; 

Agulha 13/3,8; Graduada (ESCALA UI, 

NUMERADA); Embalada individualmente, 

prazo de esterilização com validade de 05 

anos.  
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15 10 unid BR0435899 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

08. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 

  

16 10 unid BR0435901 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

10. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 

  

17 25 unid BR0435902 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 

12. A sonda de nutrição enteral CPL é 

fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa 

permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo 

digestivo, apesar do meio ácido e do suco 

gástrico. Possui marcações de 

posicionamento. Fio de aço inoxidável com 

cilindro de tungstênio na ponta no mesmo 

diâmetro do tubo facilitando sua introdução. 

Conector em "Y" dupla via para maior 

comodidade. Embalado em Papel Grau 

Cirúrgico e descartável. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

18 50 unid BR0457481 

Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo 

especialmente desenhado para administrar 

simultaneamente drogas e soluções 

endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de 

encaixe). Permite com segurança o fluxo 

simultâneo ou interrupção de qualquer uma 

das vias. Apresenta instruções para uso 

correto do produto, a embalagem deve estar 

intacta e o produto não deve apresentar 

nenhuma deformidade, trinca ou alteração 

visível. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 17: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 18 – Dreno de penrose, fio para sutura, luva cirúrgica estéril e de procedimento 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 20 unid BR0279569 

Dreno de Penrose nº 1; Estéril; 

Fabricado em látex natural, sem ou 

com gaze; comprimento 35cm; 

embalado individualmente em papel 

grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. 

  

2 1  cx BR0336668 

Fio de sutura Catgut CROMADO n° 2- 

0 com agulha, tipo fio 2-0, 

comprimento mínimo 70 cm, tipo 

agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 

unidades. 

  

3 5 cx BR0281893 

Fio mononylon 2-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 2,0, 

med.45 cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 

unidades. 

  

4 10 cx BR0456128 

Fio mononylon 3-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 3,0, 

med.45 cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 

unidades 

  

5 10 cx BR0330413 

Fio de mononylon 4-0, fio para sutura 

nylon não absorvível, estéril 4,0 

med.45cm de comprimento com 

agulha triangular de 3,0 cm, com 

curvatura de 3/8". Caixa com 24 
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unidades 

6 5 cx BR0281320 

Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 

unidades; Nylon preto; 

Monofilamento; Classe II; Estéril; Não 

absorvível; Agulha  CTI ½  Circ. TRG. 

3,0 cm/45cm 

  

7 5 cx BR0281321 

Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 

unidades de 45 cm; Nylon preto; 

Monofilamento; Classe II; Estéril; Não 

absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 

1,5 cm/45cm 

  

8 50 unid BR0269946 

Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

  

9 250 unid BR0269839 

Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

  

10 250 unid BR 0269838 

Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

  

11 250 unid BR027634 

Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 
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12 250 unid BR0269947 

Luva cirúrgica estéril; 8,5; Anatômica; 

Superfície microtexturizada na 

extremidade dos dedos; Levemente 

talcada; Esterilizada por raio gama; 

Embalagem em papel grau cirúrgico; 

Espessura mínima de 0,10mm e 

comprimento mínimo de 280mm 

  

13 50 cx BR0269891 

Luvas de Procedimento Látex com 

100, PP; Não estéril; Fabricada em 

látex; Com pó bioabsorvível; 

Superfície lisa; Embalagem tipo 

"dispenser box" contendo 100 

unidades; Produto com qualidade 

  

14 50 cx BR0269894 

Luvas de Procedimento Látex com 

100,  P; Não estéril; Fabricada em 

látex; Com pó bioabsorvível; 

Superfície lisa; Embalagem tipo 

"dispenser box" contendo 100 

unidades; Produto com qualidade 

  

15 50 cx BR0342506 

Luvas de Procedimento Látex com 100 

M; Não estéril; Fabricada em látex; 

Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; 

Embalagem tipo "dispenser box" 

contendo 100 unidades; Produto com 

qualidade 

  

16 30 cx BR0269892 

Luvas de Procedimento Látex com 100 

G; Não estéril; Fabricada em látex; 

Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; 

Embalagem tipo "dispenser box" 

contendo 100 unidades; Produto com 

qualidade 

  

TOTAL  

Valor total do LOTE 18: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 19 – Coletor de urina, dispositivo de incontinência urinária, sonda nasogástrica, 

uretral, e vesical de Foley 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
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1 100 unid BR0277440 

Coletor de Urina de Cama 2000 ml. 

Coletor de urina sistema fechado, 

esterilizado a óxido de etileno, capacidade 

2000 ml, fabricada em PVC, com escala 

para medir o fluxo urinário, fundo 

achatado para completo esvaziamento do 

coletor, possui tubo extensor transparente 

e flexível, clamp corta fluxo, tubo de 

drenagem e ponto de coleta de amostra, 

válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo 

e suporte para fixação, atóxico e 

apirogênico, descartável, uso individual e 

por procedimento. Embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico. 

  

2 200 unid BR0270585 

Dispositivo de incontinência urinária 

c/preservativo n°5, com extensor incluso, 

comprimento 17 cm, largura 11 cm 

confeccionado em látex resistente, pacote 

com 1 unidade. 

  

3 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº08, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

  

4 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº10, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

  

5 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº12, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

  

6 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº14, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa. 

  

7 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº16, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 
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8 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº18, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

  

9 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº20, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

  

10 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

  

11 10 unid   

Sonda Nasogástrica CURTA nº 24, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 02 furos alternados e conector 

com tampa 

  

12 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº04, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

13 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº06, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

14 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº08, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

15 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº 10, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

16 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº12, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

17 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº14, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

18 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº 16, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

19 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº18, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 
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20 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº20, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa. 

  

21 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº22, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa 

  

22 10 unid   

Sonda Nasogástrica Longa nº24, 

composta de tubo de PVC, atóxico e 

flexível, 04 furos e conector com tampa 

  

23 50 unid BR0452538 

Sonda Uretral nº 04, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

24 50 unid BR0438409 

Sonda Uretral nº 06, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

25 50 unid BR0436229 

Sonda Uretral nº 08, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

26 50 unid BR0435986 

Sonda Uretral nº 10, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

27 500 unid BR0435982 

Sonda Uretral nº 12, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

28 50 unid BR0435982 

Sonda uretral nº 14, material descartável e 

de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 

  

29 50 unid BR0435985 

Sonda Uretral nº 16, material descartável 

e de uso único, composto de tubo de PVC 

atóxico flexível, apresenta 2 furos e 

conector com tampa. 
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30 10 unid BR436008 

Sonda vesical de Foley nº. 10, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, com duas vias, 

sendo uma em funil e outra com válvula 

para enchimento do balão (capacidade de 

5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia 

de fundo cego e com dois duros laterais 

em lados opostos após o balão, medindo 

40cm de comprimento aproximadamente. 

Embalada individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

  

31 10 unid BR0436001 

Sonda vesical de Foley nº.12, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

  

32 15 unid BR0277017 

Sonda vesical de Foley nº.14, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 
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reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

33 50 unid BR0436007 

Sonda vesical de Foley nº.16, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

  

34 15 unid BR0436003 

Sonda vesical de Foley nº.18, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 
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35 10 unid BR0436010 

Sonda vesical de Foley nº. 20, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

  

36 10 unid BR438575 

 Sonda vesical de Foley nº. 22, para 

sondagem vesical de demora. Estéril, 

descartável, confeccionada em borracha 

natural, siliconizada, em duas vias, sendo 

uma em funil e outra com válvula para 

enchimento do balão (capacidade de 5 a 

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica 

macia de fundo cego e com dois duros 

laterais em lados opostos após o balão, 

medindo 40cm de comprimento 

aproximadamente. Embalada 

individualmente em plástico e 

reembolsada em papel grau cirúrgico, 

com abertura em pétala. Com registro no 

MS/ANVISA. 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 19: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 20 - Soro fisiológico, glicosado e glicofisiológico 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1000 unid   

Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 
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2 1000 unid   

Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

3 500 unid   

Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

4 250 unid   

Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

5 200 unid   

Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

6 250 unid   

Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

7 100 unid   

Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

8 500 unid   

Soro Glicofisiológico 250ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

9 300 unid   

Soro Glicofisiológico 500ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 
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10 300 unid   

Soro Glicofisiológico 1000ml; Bolsa Sistema 

Fechado; Solução estéril e apirogênica; 

Embalagem trilaminada; Transparente; Dois 

bicos iguais para introdução do equipo e da 

agulha; Lacre protetor 

  

11 50 unid   

Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; 

Solução injetável; Sistma fechado; Solução 

de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); 

Frascos e bolsas de plástico transparente 

  

12 500 unid   

Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa 

Sistema Fechado; Solução estéril e 

apirogênica; Embalagem em polipropileno e 

transparente; Alça giratória 360º e retrátil; 

Lacre de segurança metálico; Um bico com 

duas entradas 

  

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 20: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 21 - Ácido peracético e fita teste; detergente multienzimático e hospitalar; limpador 

desinfetante 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 20 GL   

Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de 

corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto 

nível; Acompanha o sachê Inibidor de 

corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de 

microorganismos; Testes REBLAS eficazes; 

Validade 24 meses; Galão com 5 litros. 

  

2 20 GL BR0445470 

Ácido Peracético 5 %, para a desinfecção de 

alto nível, indicado para a desinfecção de 

equipamentos em geral, endoscópios, tubos 

corrugados, kits de micronebulização, 

nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço 

cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. 

Possui eficácia garantida e comprovada. 

Galão com 5 litros. 

  

3 20 GL BR0328078 

Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; 

Não irritante dérmico e ocular na forma pura, 

Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, 

Compatível com todos os materiais e artigos 

médicos,100% biodegradável, Não deixa 

resíduos após o enxágue, atende RDC nº 

55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 
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litros. (Produto sugerido Enercover) 

4 25 GL   

Detergente Liquido Hospitalar Neutro; com 

alto poder de limpeza, indicado para lavagem 

manual ou automática de artigos e 

instrumentos médico-hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais, além de 

utensílios em cozinhas, superfícies como 

pisos, azulejos, mesas e 

bancadas.  PRODUTO SANEANTE 

NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 

litros. (Produto sugerido Cleanzime top) 

  

5 15 unid   Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem 

c/ 30 unidades; 
  

6 50 unid   

Limpador Desinfetante, Pronto- uso para 

superfícies fixas e artigos não-críticos em 

hospitais, clínicas médicas e odontológicas, 

laboratórios e demais estabelecimentos de 

auxílio à saúde. Frasco 1 litro com 

pulverizador/espuma; (Produto sugerido 

Optigerm) 

  

7 50 GL BR0437412 

Limpador Desinfetante para superfícies fixas 

e artigos não-críticos em hospitais, clínicas 

médicas e odontológicas, laboratórios e 

demais estabelecimentos de auxílio à saúde. 

Bombona (galão) de 5 litros. Composição: 

Polihexametileno biguanida (PHMB) 

1.600ppm, Quaternário de amônio de quinta 

geração 2.400 ppm e Agentes de limpeza, 

ação contra biofilme e outros ingredientes 

como q.s.p. 

  

 TOTAL   

Valor total do LOTE 21: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

LOTE 22 – Vaselina, água oxigenada, PVPI, gel para eletrocardiografia e ultrassom, álcool 

e benzina retificada líquida 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
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1 50 unid BR0269941 

Álcool 70%, frasco com 1000 ml, 

desinfetante hospitalar para superfícies fixas. 

Uso autorizado pela ANVISA/MS em 

estabelecimentos de saúde humana e animal, 

e tem eficácia comprovada contra micro-

organismos causadores de infecções 

hospitalares embalado em frasco plástico de 

1000 ml 

  

2 40 unid   

Álcool Gel 70% Antisséptico; com válvula 

pump 430gr Composição: Carbomer, 

Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl 

propanol, Alcohol, Menthol e Aqua. 

Organolépticas: Gel translúcido, e odor 

característico de álcool, Elimina 99,9% dos 

vírus e bactérias 

  

3 10 unid BR0380630 
Benzina Retificada liquída; 100%; uso 

tópico; 1 litro 
  

4 10 unid BR0438929 

Gel condutivo para ultrassom (U.S.G.), 1000 

gr, embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

  

5 10 unid BR0438929 

Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia 

(E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade 

elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, 

acondicionado em frascos com 100 gramas, 

embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

  

6 3 unid BR0438929 

Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia 

(E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade 

elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, 

acondicionado em frascos de 5Kg, 

embalagem constando os dados de 

identificação, procedência, Nr do lote, data 

de fabricação e validade. 

  

7 5 unid BR0398705 

 PVPI Degermante, produto a base de 

polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 

degermante, contendo 1% de iodo ativo, um 

complexo estável e ativo que libera iodo 

progressivamente. É ativo contra todas as 

formas de bactérias não esporuladas, fungos e 

vírus. É indicado para antissepsia da pele, 

mãos e antebraços. Validade: 24 meses. 

Notificado RDC 199/06. Frasco de 1000 ml. 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

8 5 unid BR0398706 

PVPI Tópico 1000 ml. Antisséptico de 

segurança para antissepsia complementar e 

demarcação do campo operatório, formulação 

PVPI com 1% de iodo livre e álcool etílico a 

70%. Frasco de 1000 ml. 

  

9 25 GL BR0388261 

Sabonete Antisséptico Liquido, Pronto-uso, 

formulado especialmente para 

profissionais das áreas de saúde e alimentícia, 

que necessitam de proteção microbiológica 

adicional para degermação das mãos e 

braços das equipes médicas e de 

enfermagem. Galão 5 litros. 

  

10 5 unid   Vaselina líquida; 100ml   

11 5 unid   Água oxigenada 10 vol. 1.000 ml   

TOTAL 
 

Valor total do LOTE 22: R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
Valor total da Ata: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxx). 

 

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá atender às 

seguintes exigências: 

 

 1.2.1 – Fornecer o objeto conforme solicitado no edital. 

 

 1.2.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou  entidade da 

 Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

 gerenciador, desde que devidamente comprovada a  vantagem. 

 

1.3 Quando aplicável e, desde que não previsto prazo diverso na descrição do item, deverá 

o objeto ter o prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 

entrega. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura. 

 

2.2  Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, o Município de Mercedes não será obrigado à aquisição, exclusivamente por 

seu intermédio, do objeto referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, 
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desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie à empresa detentora. 

 

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº xx/2020, que a precedeu e integra 

o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno 

conhecimento das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DESPESA: 
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

02.007.10.301.0006.2028 – Gestão das Unidades de Atenção Básica. 

Elemento de despesa: 33903036 

Fonte de recurso:  000, 494, 505 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 - O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal referente ao 

fornecimento efetuado e deverá conter o número do Edital e assinatura do titular da Secretaria 

requisitante do Município de Mercedes no seu verso. 

 

4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a 

emissão da competente Nota Fiscal. 

 

4.2.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de correção 

monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE verificada entre a data 

em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem 

prejuízo da incidência de juros de mora de 1% ao mês. 

 

4.3 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

 

4.4 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do 

fornecimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

5.1 O fornecimento iniciará a partir de março de 2020 (dois mil e vinte), sendo que a entrega do 

objeto, de forma parcelada, deverá se dar em até 10 (dez) dias úteis após a sua solicitação, 

mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra, no Município de Mercedes, nos 

locais onde eventualmente o objeto se fizer necessário, podendo ser na sede municipal ou em 

localidades do interior do município (Distritos de Três Irmãs e Arroio Guaçu). 
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 5.1.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta 

 municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), 

 sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante da  Secretaria requisitante 

 do objeto. 

 

 5.1.2 Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela 

 autoridade competente do Município, poderá o prazo de entrega do objeto ser 

 prorrogado. 

 

 5.1.3 O Município fica desobrigado da execução total do objeto, caso não haja a real 

 necessidade de consumo do mesmo. 
 

 5.1.4. A entrega do objeto deverá ser feita conforme requisição, para efeito de 

 posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

 

5.1.5 A aglutinação do objeto em lotes não implica a solicitação do fornecimento, 

concomitante, de todos os itens que o integram. 

 

5.2 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituído pelo fornecedor 

no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação. 

 

5.3 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.3.1 No ato da entrega, o objeto será recebido provisoriamente, para fins de posterior 

análise de sua regularidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 – Do Município: 

 

 6.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham 

 a ser solicitados pelos empregados do fornecedor; 

 

 6.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que 

 cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e da Ata; 

 

 6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos  verificados; 

 

 6.1.4. Vistoriar o objeto da licitação, a fim de verificar sua compatibilidade com a 

 especificação técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos. 

 

 6.1.5. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta Ata, 

 conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 
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 6.1.6. Aplicar à Detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

 

6.2 Da Detentora da Ata: 

 

 6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou  indiretamente, 

 sobre os serviços prestados; 

  

 6.2.2. Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

 

6.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

 6.2.4. Indicar o responsável por representá-la na execução do Contrato, assim como 

 a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 

 

 6.2.5. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes

 deste Edital de Pregão e em seus Anexos; 

 

 6.2.6. Executar diretamente a Ata, sem transferência de responsabilidades ou

 subcontratações não autorizadas pelo município de Mercedes; 

 

 6.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICÍPIO 

 ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto; 

 

 6.2.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, 

 obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da  qualidade e 

 desempenho do objeto fornecido; 

 

 6.2.9 Comunicar por escrito o MUNICÍPIO qualquer anormalidade de caráter urgente e 

 prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO 

FORNECEDOR: 

7.1. Adicionalmente, deverá o FORNECEDOR: 

 

 7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

 previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

 própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

 Município de Mercedes; 
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 7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

 legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

 vítimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexão 

 com ele, ainda que acontecido em dependência da Sede Administrativa do MUNICÍPIO; 

 

 7.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

 relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por 

 prevenção, conexão ou continência; e 

 

 7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

 resultantes da adjudicação do objeto do Pregão. 

 

7.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem poderá onerar o objeto 

desta Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva. 

 

7.3. É expressamente proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca da Ata, salvo se 

houver prévia autorização do Município de Mercedes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES GERAIS DA FORNECEDORA 
8.1. Deverá a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte: 

 

 8.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao  quadro de 

 pessoal do Município de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confiança, durante a 

 vigência desta Ata. 

 

 8.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Ata, 

 salvo se houver prévia autorização do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

9.1 - As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela 

retirada da Ordem de Compra pela detentora. 

 

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução deles decorrentes estiver prevista 

para data posterior à do seu vencimento. 

 

9.3 Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 

deverá ser feita através de Ordem de Compra competente. 
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9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra e fornecimento do 

objeto, deverá devolvê-la juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao 

processo de administração da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções 

previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7º da Lei 10.520/2002, a saber: 

 

10.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 

fornecimento; 

 

10.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso injustificado na providência necessária, e de 1% por dia após o 30º dia de atraso, 

limitada a 50% (cinquenta por cento) acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

 

10.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas 

médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na 

sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento); 

 

10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de 

inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante. 

 

10.1.3 Multa cominatória de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por 

descumprimento de obrigação que não constitua mora. 

 

10.1.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação por prazo não superior a 

2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecução total ou parcial do objeto; 

 

10.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, e descredenciamento do 

Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 5 

(cinco) anos, entre outras, quando: 

 

10.1.5.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato; 

 

10.1.5.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

 

10.1.5.3 Não mantiver a proposta; 

 

10.1.5.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 
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10.1.5.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão 

de providências para reparação de erros. 

 

10.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e 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, entre outras, nas 

seguintes hipóteses: 

 

10.1.6.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

10.1.6.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.1.6.3 Cometer fraude fiscal; 

 

10.1.6.4 Fraudar na execução do contrato. 

 

10.2 Na aplicação de sanção será assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa, 

bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsideração, na forma do art. 109 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

10.3 As sanções deverá ser aplicadas com a observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infração cometida. 

 

10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito, devidamente 

justificado e aceito pela Administração Pública, ficará o fornecedor isento das penalidades. 

 

10.5 As sanções advertência, de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas ao 

fornecedor juntamente com a de multa. 

 

10.6 As penalidades de multa deverão ser satisfeitas no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

contados da data de sua notificação, podendo a autoridade competente determinar seu desconto 

diretamente das quantias porventura devidas ao contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11.1 - O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste durante a vigência da contratação, 

ressalvada a possibilidade da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 

11, § 3º, do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e do art. 65, II, "d", da Lei n.º 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
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12.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 

administração, quando: 

 

 12.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

 

 12.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a 

 Administração não aceitar sua justificativa; 

 

 12.1.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de ata decorrente de registro de 

 preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

 

 12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de ata decorrente de 

 registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com  observância das 

 disposições legais; 

 

 12.1.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 

detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

 

 12.1.6 por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

 Administração. 

 

12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 

feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 

administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 

inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial 

do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a 

partir da última publicação. 

 

12.3 O cancelamento poderá ocorrer por inciativa da detentora, quando, mediante solicitação por 

escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de 

Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das 

hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei 

Federal 8883/94. 

 

 12.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

 formulada com antecedência de 05 (cinco) dias, facultada á Administração a aplicação 

 das penalidades previstas na Cláusula Décima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Administração no caso de cancelamento 

decorrente da inexecução total ou parcial por parte da detentora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
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13.1 - A contratação dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em 

cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de 

Compras (ou à Comissão de Acompanhamento do Sistema de Registro de Preços), os 

quantitativos das aquisições. 

 

  13.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 

 parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 

 competência para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES 

14.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 

presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº xx/2020 e a proposta da 

detentora da presente ata classificada em 1º lugar no certame supra mencionado. 
 

15.2 A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.º 8.666, de 

21/06/1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.º 023/2007, de 

27/03/2007 e o Decreto Municipal nº 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

15.3 A fiscalização relativa a presente Ata e eventuais contratações será exercida pelo Secretário 

interessado na aquisição. 

 

15.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto 

Municipal n° 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 

Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das partes, MUNICÍPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Mercedes - PR, em ___ de ____________ de 2020. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx 

MUNICÍPIO 

Xxxxxx xxxxx xxxx 

FORNECEDORA 

 

Testemunhas: 

 

__________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG nº 

__________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG nº 

 

 

x 
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ANEXO I – CADASTRO DE RESERVA 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 

representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, portadora 

da Carteira de Identidade nº. xxxxxxxx, expedida pela SSP/PR,  inscrita no CPF sob nº. 

Xxxxxxx, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 425, Loteamento Groff, nesta 

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e a empresa listada abaixo, resolvem registrar os preços 

para FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, para eventual fornecimento futuro do 

objeto descrito no Anexo I – Memorial Descritivo, do Edital da Licitação na modalidade Pregão, 

forma presencial, n.º xxx/2020, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, da Lei n.º 10.520/02, 

do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, com vigência de 12 (doze) meses, 

findando em xx de xxxxx de 2021, 

 

LOTE X 

Item Qtd Und Descrição R$ Unitário R$ Total 

      

Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

Responsável:  

CPF:  

RG:  

Ordem de 

Classificação: 

 

 

Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, o Edital da Licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º xxx/2020, bem como, os termos da Ata de Registro de 

Preços n.º xxx/2020, os quais, com a legislação afeta, regularão eventual e futuro fornecimento 

do objeto. 

 

Mercedes - PR, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

MUNICÍPIO 

 

Xxxxxx xxxxx xxxx 

PROPONENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020 
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Testemunhas: 

 

 

__________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG nº 

__________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG nº 

 

 

 

x 
 


