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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 

 
 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

Município de Espumoso, RS 

Secretaria de Saúde 

Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2023 

Tipo de julgamento: menor preço por item, objetivando o Registro de Preços 

Modo de disputa: aberto 

Processo nº 133413 de 23.12.2022 

 
Edital de pregão eletrônico para a aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde que compõe a Secretaria de 

Saúde do município de Espumoso/RS. 

  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização 

de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para 

aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde que compõe a Secretaria de Saúde do município de Espumoso/RS, 

pela Secretaria de Saúde do Município de Espumoso-RS, conforme descrito no Projeto Básico, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 2712/2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: www.bll.org.br, no dia 15.03.2023, às 09h, podendo as 

propostas e os documentos a serem enviados até às 08h, do dia 15.03.2023, sendo que todas as referências de tempo observam o 

horário de Brasília. 

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de empresa para aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde que compõe a Secretaria de 

Saúde do município de Espumoso/RS, conforme descrito no Projeto Básico (Anexo I). 

1.2. A entrega dos objetos deverá ser feita na secretaria solicitante do bem, em até 07 (sete) dias do recebimento da ordem de 

fornecimento, que deverá conter o endereço de entrega, em horário de expediente, devendo comunicar-se previamente com o fiscal 

do contrato, no prazo de, no mínimo 24h, para que este acompanhe a entrega. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

http://www.bll.org.br/
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2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente 

junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua 

correta utilização. 

2.2. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as 

regras do presente edital: 

2.2.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 

ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.2.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade 

do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

2.2.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário 

estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a 

abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções 

legais: 

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição 

de participação; 

3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão 

ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no 

preâmbulo desse edital. 
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4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta 

Comercial, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como 

com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas 

incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não 

poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que 

possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no 

item 3 deste Edital: 

5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal 

n° 4.358/2002; 

5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) 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. 

5.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e 

quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
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5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da 

data designada para a apresentação do documento; 

5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de 

Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro 

e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá 

regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha. 

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá 

acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, 

conforme item 2.3.2 deste Edital. 

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet. 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os 

licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
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a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. 

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais), que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

8. MODO DE DISPUTA 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras 

constantes no item 7. 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá assessorado pela equipe de apoio, 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

https://espumoso.rs.gov.br/publicacoes/pregao-eletronico/. 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem 

apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital; 

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
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b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei 

nº 8.666/1993. 

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo 

com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta. 

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da 

proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no 

prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1.3 e 5.1.4, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pelo 

pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem 

a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido 

o prazo de validade. 

11.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que 

possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 



Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO 

PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N 
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09 

Setor de Compras e Licitações 

7 

 

 

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

ao edital. 

11.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a 

manifestação da intenção de recurso. 

12. RECURSO 

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente 

a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. 

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das 

razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá 

remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

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

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 

superior e propor a homologação. 

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para, no prazo de até 10 (dez) dias, assinar a ata de registro de preços, no 

prazo estabelecido no edital. 

14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

14.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos na 

forma do art. 32, da Lei de Licitações, atinentes aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob pena de 

perda do direito à contratação. 

14.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar a ata, sem prejuízo da aplicação das sanções. 

15. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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15.1. O pagamento será efetuado após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal. 

15.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número 

do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 

15.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega do objeto, por intermédio da Secretaria da Fazenda. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, 

conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de assinatura do contrato: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como inexecução 

contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 

imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

17. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

licitacoes@espumoso.com.br. 

17.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração 

https://espumoso.rs.gov.br/publicacoes/pregao-eletronico/. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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19.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 

nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

19.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

pregoeiro. 

19.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho 

fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

     Espumoso, 28 de fevereiro de 2023.        

                  

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em _____-_____-________ 

 

                        ____________________ 

                       Fernando Schmitz Audino 

                               OAB/RS 78.235       
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Projeto básico para aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde que 
compõe a Secretaria de Saúde do município de Espumoso/RS no ano de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espumoso-RS 
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1 - OBJETO 

Aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde que compõe a Secretaria de 

Saúde do município de Espumoso/RS. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessária a aquisição de materiais e insumos hospitalares para as Unidades de Saúde 

para que os profissionais possam realizar um atendimento de qualidade com os usuários que 

utilizam do serviço, garantindo melhores condições de recuperação do paciente.  

 
3 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

 
Item DESCRIÇÃO UNID. Qtde 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, 
formato convencional de extremidades arredondadas e 
superfície lisa, de no mím 14 cm de comprimento. Pacote 
com 100 unidades com data de fabricação, nº. lote 

Pacote 
com 100 
unidades 

130 R$ 10,09 R$ 1.311,70 

02 Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 (agulha marron para 
aplicação de insulina, vacinas e injeções subcutânea), 
estéril,atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada 
a qualquer seringa de bico luerLocK ou luerslip, composta de 
cânula com bisel, trifacetado,capa protetora em formato 
cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em 
blister de plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 100 
unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S. , nº. 
Lote . 

Caixa com 
100 

unidades 

50 R$ 15,98 R$ 799,00 

03 Agulha hipodérmica descartável 25x7 - (de cor preta, 
indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de 
medicamentos e extração de sangue e fluidos), estéril, 
atóxica, apirogênica de usoúnico, pode ser conectada a 
qualquer seringa de bico luerLocK ou luerslip, composta de 
cânula com bisel, trifacetado, capa protetora em formato 
cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em 
blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. 
Lote. 

Caixa com 
100 

unidades 

200 R$ 15,95 R$ 3.190,00 

04 Agulha hipodérmica descartável 25x8 - (canhão de cor 
verde), estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser 
conectada a qualquer seringa de bico luerLocK ou luerslip, 
composta de cânula com bisel, trifacetado, capa protetora 
em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de 
polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas 
individualmente em blister de plástico com papel grau 

Caixa com 
100 

unidades 

60 R$ 15,95 R$ 957,00 
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cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de 
fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. 
 

05 Agulha hipodérmica descartável 40x12 - (canhão rosa), com 
dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, 
apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer 
seringa de bico luerLocK ou luerslip, composta de cânula com 
bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato 
cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros 
atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em 
blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. 
Lote. 

Caixa com 
100 

unidades 

60 R$ 15,90 R$ 954,00 

06 Água oxigenada 10 v, solução de peróxido de hidrogênio3%, 
envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo data de 
fabricação, nº. lote, validade estendida, Registro Anvisa. 

Frasco de 1 
litro 

100 R$ 15,02 R$ 1.502,00 

07 Água Destilada para Autoclave - Indicado para uso em 
autoclaves, Não injetável.Não estéril e quimicamente pura. 
Isenta de sais solúveis.Água obtida através do processo de 
condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela 
evaporação. Frasco com 5 litros, contendo data de 
fabricação, nº. lote, validade estendida, Registro Anvisa. 

GALÃO 5 
LT 

50 R$ 20,85 R$ 1.042,50 

08 Álcool Etilico 70% - para anti-sepsia da pele, frasco plástico 
transparente de 1 litro. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote, validade (e que esta seja prolongada) e 
Registro Anvisa. 

Frasco de 
1 litro 

300 R$ 8,05 R$ 2.415,00 

09 Algodão absorvente em rolo formato em camada 
sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm 
de espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O 
produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem 
substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor 
branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel 
apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que 
mantenha a integridade do produto até o momento de sua 
utilização. Embalagem contendo Registro no M.S data 
defabricação, nº. lote e validade. 

Rolo 100 R$ 28,90 R$ 2.890,00 

10 Almotolia plástica trasparente 250ml bico reto, com tampa, 
composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, 
resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitrasparente, com 
paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em 
toda extensão. 

Frasco 60 R$ 7,60 R$ 456,00 

11 
Atadura de Crepe (Elástica) -06 cm x 1,80 m (repouso), 
confeccionadas com tecido sintético misto com fios de alta 
torção. Confere alta resistência, com densidade de no 
minimo 13 fios\cm². Em algodão, não estéril, isenta de 
lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem 
fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro 
ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, 
pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, 

Pacote 
com 12 
rolos 

100 R$13,29 R4 1.329,00 
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constando dados de procedência, data de fabricação, nºlote 
e validade. 

12 Atadura de Crepe (Elástica) – 10 cm x 1,80 m (repouso), 
confeccionadas com tecido sintético misto com fios de alta 
torção. Confere alta resistência, com densidade de 13 
fios\cm². Em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e 
sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR 
nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nº lote e validade. 

Pacote 
com 12 

rolos 

120        R$ 20,45 R$ 2.454,00 

13 Atadura de Crepe (Elástica) –12 cm x 1,80 m (repouso), 
confeccionadas com tecido sintético misto com fios de alta 
torção. Confere alta resistência, com densidade de 13 
fios\cm². Em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e 
sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR 
nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nºlote e validade. 

Pacote 
com 12 

rolos 

120        R$ 24,12 R$ 2.894,40 

14 Atadura de Crepe (Elástica) –-15 cm x 1,80 m (repouso), 
confeccionadas com tecido sintético misto com fios de alta 
torção. Confere alta resistência, com densidade de 13 
fios\cm². Em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e 
sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR 
nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nºlote e validade. 

Pacote 
com 12 

rolos 

70        R$ 31,25 R4 2.187,50 

15 Atadura de Crepe (Elástica) 20 cm x 1,80 m (repouso), 
confeccionadas com tecido sintético misto com fios de alta 
torção. Confere alta resistência, com densidade de 13 
fios\cm². Em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e 
sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR 
nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 
Rolos embalados individualmente, constando dados de 
procedência, data de fabricação, nºlote e validade. 

Pacotes 
com 12 

rolos 

40       R$ 33,40 R$ 1.336,00 

16 Cateter para oxigênio tipo óculos nasal de tamanho único 
(com regulador para usar em adultos e crianças). Conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado 
em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico e flexível. Narinas 
anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade. 

unidade 250      R$ 2,19 R$ 547,50 

17 Cateter intravenoso nº. 18G,(1,3 x 45 mm – verde)   agulha 
com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão verde, comprimento do cateter 

Caixa com 
50 

unidades 

4 R$ 66,00 R$ 264,00 
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1-1/4”(45 mm), agulha 0,78 mm.”. Caixa com 50 unidades, 
embalados individualmente em blister de plástico estéril, 
papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade 
(prolongada), nº. lote, registro Anvisa. 

18 Cateter intravenoso nº. 20G –, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor 
do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 mm), 
agulha 0,70mm.”. Caixa com 50 unidades, embalados 
individualmente em blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade 
(prolongada), nº. lote, Registro Anvisa. 

Caixa com 
50 unidades 

4 R$ 68,90 R$ 275,60 

19 Cateter intravenoso nº. 22G , agulha com interior de parede 
fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25 mm), agulha 
0,55mm.”. Caixa com 50 unidades, embalados 
individualmente em blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade 
(prolongada), nº. lote, Registro Anvisa. 

Caixa com 
50 unidades 

7 R$ 68,90 R$ 482,30 

20 Cateter intravenoso nº. 24G –, agulha com interior de parede 
fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão amarela, comprimento do cateter 3/4”(20 mm), 
agulha 0,45mm.”. Caixa com 50 unidades, embalados 
individualmente em blister de plástico estéril, papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade 
(prolongada), nº. lote, Registro Anvisa. 

Caixa com 
50 unidades 

7 R$ 70,40 R$ 492,80 

21 Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 litros - 
confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, 
com saco plástico e revestimento interno para descarte de 
objetos, com alças externas, tampa de segurança com 
sistema de abertura e fechamento prático de segurança, 
estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas 
ABNT NBR 7500. Embalado em caixa de papelão com 10 
unidades, constando externamente os dados de identificação 
e Registro Anvisa. Caixa com 10 unidades. 

Caixa com 
10 unidades 

40 R$ 132,90 R$ 5.316,00 

22 Coletor de urina sistema fechado, é conectado com sonda 
vesical de demora para armazenamento de urina. Deve ter 
conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto 
de coleta que permite a retirada de amostras para exames 
laboratoriais; pinça ou clamp no tubo extensor para vedação, 
e no tubo de saída para desmame; tubo extensor flexivel que 
permite a passagem de secreção (urina) entre o paciente e a 
bolsa coletora; tira de deambulação que facilita  a 
movimentação do paciente; alça de sustentação rígida dupla 
em “U” para fixação no leito; válvula anti refluxo, tipo 
membrana que evita o retorno da urina para o paciente; bols 
coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 
200 ml, e escala graduada a cada 100ml; tudo de saída 
central permite o esvaziamento, diminuindo o residual da 
bolsa. Deve ser embalada individualmente, com data de 
fabricação, validade e registro Anvisa. 

Unidade 50 R$ 7,35 R$ 367,50 
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23 Compressas cirúrgica campo operatório 23 x 25 (aberta), 
elaboradas com tecido quádruplo (quatro camadas), 100% 
algodão, altamente absorvente, isento de substâncias 
gordurosas, amido e alvejantes ópticos. Pacote com 50 
unidades, constando externamente os dados de 
identificação, data de fabricação, validade (prolongada), nº. 
lote, Registro Anvisa. 

Pacote 
com 50 
unidades 

150 R$ 69,90 R$ 10.485,00 

24 Compressa de gaze tipo queijo (rolo), produzidas com 100% 
algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos, isenta 
de amido, produzida com 8 dobras e 8 camadas. Sua 
aplicação é destinada ao uso externo, principalmente para 
absorção     de     liquidos     em     cirurgias,     curativos     ou 
procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de 
queimaduras     e     assepsia     e     uso     em     geral     em 
hospital. Embalagem com 1 unidade, 91cm X 91m. Não 
estéril, constando externamente os dados de identificação, 
data de fabricação, validade (prolongada), nº. lote, Registro 
Anvisa. 

unidade 150 R$ 189,00 R$ 28.350,00 

25 Compressas de gaze hidrófilas 13 fios c/ 500 un 7,5 x 7,5 cm 
100% puro algodão: macio e extra-absorvente,com 8 
camadas e 8 dobras 13 fios por cm², tecido tipo tela, com 
dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm 
quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em 
toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Não estéril, 
constando externamente os dados de identificação, data de 
fabricação, validade (prolongada), nº. lote, Registro Anvisa. 

pacote 1000        R$ 39,35 R$ 39.350,00 

26 Equipo Macrogotas indicado para infusão de soluções 
parenterais estéreis; embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico com filme termoplástico e selado 
termicamente. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e 
dosagem de soluções parenterais, conecta o recipiente de 
soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso 
(scalp, cateter intravenoso, ou agulha), viabiliza o controle de 
fluxo de soluções. Características Gerais: Composição básica: 
Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, 
Câmara para visualização de gotejamento, extensão em PVC, 
controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, 
conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Acessórios: 
Entrada de ar com filtro hidrófobo bacteriológico na tampa 
da bureta permitindo a troca de fluidos (ar) em sistema 
fechado, evitando a contaminação com sistema de infusão, 
macro gotejador: 20 gotas/ml, utilização em diluição e 
controle de fluxo de infusão. 
- Injetor Lateral em Y situado a 20 cm do conector luer distal. 

unidade 800      R$ 2,12 R$ 1.696,00 
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27 Escova cervical estéril descartável, ponta ativa produzida com 
micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço 
inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e 
resistente às trações.Com formato levemente cônico com 2 
cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas 
em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, 
tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do 
cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às 
cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Pacote com 100 
unidades, apresentando data de esterilização, fabricação e 
validade (prolongada), Registro Anvisa. 

Pacote 
com 100 
unidades 

12 R$ 152,95 R$ 1.835,40 

28 Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão 
com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. 
Apresentação: rolo com capa medindo 10cm x 4,5m, 
contendo data de fabricação nº. lote, Registro Anvisa. 

unidade 100 R$ 21,10 R$ 2.110,00 

29 Espátula de Ayres, confeccionada em madeira resistente, 
pontas arredondadas, descartável, Pacote com 100 unidades, 
contendo data de fabricação e N° de lote. 

Pacote 
com 100 
unidades 

12 R$ 19,00 R$ 228,00 

30 Especulo Vaginal descartável, tamanho Pequeno fecho tipo 
borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, 
permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de 
abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato 
anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, 
embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 

unidade 500 R$ 3,05 R$ 1.525,00 

31 Especulo Vaginal descartável, tamanho Médio fecho tipo 
borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, 
permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de 
abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato 
anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, 
embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 

unidade 300 R$ 3,08 R$ 924,00 

32 Fio de sutura 0-0, composto por agulha de aço inoxidável e 
fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, 
o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a 
hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade 
(valid. Prolongada) e Registro Anvisa. 

Caixa com 
24 
unidades 

12 R$ 69,90 R$ 838,80 

33 Fio de sutura 2-0, composto por agulha de aço inoxidável e 
fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, 
o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a 
hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade 
(valid. Prolongada) e Registro Anvisa. 

Caixa com 
24 unidades 

12 R$ 69,95 R$ 839,40 
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34 Fio de sutura 3-0, composto por agulha de aço inoxidável efio 
de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o 
pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a 
hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e 
Validade (valid. Prolongada) e Registro Anvisa. 

Caixa com 
24 unidades 

15 R$ 69,90 R$ 1.048,50 

35 Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e 
fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, 
o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a 
hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade 
(valid. Prolongada) e Registro Anvisa. 

Caixa com 
24 unidades 

8 R$ 69,90 R$ 559,20 

36 Fio de sutura 5-0, composto por agulha de aço inoxidável e 
fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, 
o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a 
hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação 
gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade 
(valid. Prolongada) e Registro Anvisa. 

Caixa com 
24 unidades 

10 R$ 69,90 R$ 699,00 

37 Fita micropore com capa – rolo com 25 mm x 10 m. 
Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo 
acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa 
medindo: 25 mm x 10 m. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

unidade 250 R$ 5,95 R$ 1.487,50 

38 Fita micropore com capa – rolo com 50 mm x 10 m . 
Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo 
acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa 
medindo: 50 mm x 10 m. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

unidade 250 R$ 10,25 R$ 2.562,50 

39 Fixador celular citológico - Solução spray para esfregaços 
vaginais. Apresentação, frasco de 100ml, embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote, validade (prolongada) 
e RegistroAnvisa. 

Frasco de 
100 ml 

10 R$ 9,25 R$ 92,50 

40 Frasco coletor universal 80 ml, estéril, confeccionado em 
polipropileno, transparente, tampa com rosca. Embalado 
individualmente. 

Frasco de 80 
ml 

800 R$ 10,10 R$ 8.080,00 

41 Gel Condutor Bolsa de 1 Kg - Incolor para Ultrassom, 
Tens, Fes, Correntes –Rmc.Inodoro e hipoalergênico. 
Composição livre de álcool e sais, para não provocar o 
ressecamento do cabeçote dos aparelhos e aumentando 
assim a vida útil dos mesmos. Consistência firme e de fácil 
remoção. Que não escorra e não grude. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº do lote e validade 
(prolongada). 

Bolsa de 
1kg 

50 R$ 16,85 R$ 842,50 

42 Lâmina de bisturi - nº. 11, estéril em aço inoxidável ou 
açocarbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeita 
adaptação ao cabo, esterilizado por exposição a raios gama, 
envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro 
interno de proteção para o fio da lâmina, caixa com 100 
unidades, contendo dados de identificação, lote e validade. 

Caixa com 
100 

unidades 

7 R$ 52,00 R$ 364,00 
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43 Lâmina de bisturi - nº. 12, estéril em aço inoxidável ou aço 
carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeita 
adaptação ao cabo, esterilizado por exposição a raios gama, 
envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro 
interno de proteção para o fio da lâmina, caixa com 100 
unidades, contendo dados de identificação, lote e validade. 

Caixa com 
100 

unidades 

10 R$ 54,10 R$ 541,00 

44 Lâmina de bisturi - nº. 15, estéril em aço inoxidável ou aço 
carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeita 
adaptação ao cabo, esterilizado por exposição a raios gama, 
envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro 
interno de proteção para o fio da lâmina, caixa com 100 
unidades, contendo dados de identificação, lote e validade. 

Caixa com 
100 

unidades 

8 R$ 54,10 R$ 432,80 

45 Lençol Descartável TNT Branco c/ Elástico. Produzido em TNT 
virgem, Anti-alérgico; 100% Polipropileno; atóxicoe 
apirogênico; gramatura (20), na cor branca. Possui elástico 
para ajuste nas cabeceiras; disponível no tamanho 2,0 m x 90 
cm; descartável e de uso único. Pacote com 10 
unidades, contendo dados de identificação, lote e validade. 

Pacote 
com 10 

unidades 

30 R$ 42,10 R$ 1.263,00 

46 Luva cirúrgica nº. 7,0 – estéril. Tamanho: 7,0 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um 
par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho 
reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote 
e validade (prolongada), Registro Anvisa, estando em 
conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. 

Par de luva 100 R$ 3,10 R$ 310,00 

47 Luva cirúrgica nº. 7,5 – estéril. Tamanho: 7,5 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 
um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - 
Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade (prolongada), Registro Anvisa, estando 
em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. 

Par de luva 300 R$ 3,10 R$ 930,00 

48 Luva cirúrgica nº. 8.0 – estéril. Tamanho: 8,0 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 
um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - 
Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, 
nº. lote e validade (prolongada), Registro Anvisa, estando 
em conformidade 
com a portaria N° 233 de 30/06/2008. 

 

 

Par de luva 

300       R$ 3,10 R$ 930,00 

49 Luva para procedimento tam. P - caixa com 100 unidades. 
Luva de látex procedimento tamanho P, não estéril, 
ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, 
caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. 
lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em 
conformidade com a portaria N° 332de 26/06/2012. 

Caixa com 
100 

unidades 

800 R$ 24,40 R$ 19.520,00 
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50 Luva para procedimento tam. M - caixa com 100 unidades. 
Luva de látex para procedimento tamanho médio, não 
estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó 
bioabsorvível, caixa com 100 unidades contendo dados de 
identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, 
estando em conformidade com a portaria N° 332 de 
26/06/2012. 

Caixa com 
100 

unidades 

700 R$ 24,40 R$ 17.080,00 

51 Luva para procedimento – tam. G - caixa com 100 unidades . 
Luva de látex procedimento tamanho grande, não estéril, 
ambidestra, levemente pulverizada com pó bioabsorvível, 
caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. 
lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em 
conformidade com a portaria N° 332 de 26/06/2012. 

Caixa com 
100 

unidades 

300 R$ 24,40 R$ 7.320,00 

52 Papel Crepado Medicinal na cor verde com gramatura 
60g/m² 40 x 40 cm, embalagem – com 500 unidades, 
biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% 
celulose, atóxico e não irritante, resistente a ruptura, 
possuindo barreira microbiana eficaz através da porosidade, 
eficiência na filtração bacteriana, utilizado para embalar 
materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, 
assegurando a integridade do material a ser esterilizado, 
contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote. 

Pacote c/ 
500 uni. 

1 R$ 419,90 R$ 419,90 

53 PVPI tópico 10%, antisséptico tópico – frasco com 1 litro. 
Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Anti-séptico de 
amplo espectro para pele e mucosa. Apresentações: frasco 
de 1 litro, contendo na embalagem dados de identificação, 
nº. lote, validade (prolongada), Registro Anvisa. 

Frasco de 1 
litro 

30 R$ 82,50 R$ 2.475,00 

54 Scalpe estéril nº. 21 (verde) –, para infusão venosa, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32 - caixa com 100 
unid. Scalp nº. 21, cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetadoprovido de protetor 
plástico, com asas de plásticocodificada por cores, que 
diferenciam o calibre, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve 
e pequeno para conectar seringas, equipo,estéril (esterilizado 
por óxido de etileno),embalagem individual em saco plástico, 
contendo data de fabricação, validade, estando de acordo 
com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

5 R$ 50,90 R$ 254,50 

55 Scalpe estéril nº. 23 (azul), para infusão venosa, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32 - caixa com 100 
unid. Scalp nº. 23, cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetadoprovido de protetor 
plástico, com asas de plásticocodificada por cores, que 
diferenciam o calibre, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve 
e pequeno para conectar seringas, equipo,estéril (esterilizado 
por óxido de etileno),embalagem individual em saco plástico, 
contendo data de fabricação, validade, estando de acordo 
com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

4 R$ 50,90 R$ 203,60 
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56 Scalpe estéril nº. 25 (laranja), para infusão venosa, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32 - caixa com 100 
unid. Scalp nº. 25, cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetadoprovido de protetor 
plástico, com asas de plásticocodificada por cores, que 
diferenciam o calibre, tubo vinílico leve, flexível, 
transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve 
e pequeno para conectar seringas, equipo,estéril (esterilizado 
por óxido de etileno),embalagem individual em saco plástico, 
contendo data de fabricação, validade, estando de acordo 
com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

2 R$ 50,90 R$ 101,80 

57 Seringa descartável 01ml Insulina C/Agulha, dimensões 
13mm x 0,45 mm (26G) –Características: estéril, atóxica, 
apirogênica, livres de látex, com agulha fixa, siliconizada em 
toda sua extensão com silicone grau médico que permite 
melhor penetração do bisel e deslize suave da cânula em 
todo percurso, fácil leitura da graduação, linhas e numeração 
da escala impressos de forma legível, graduação 100 UI: 

escala com intervalo de 2em 2 unidades, agulha curta 13mm 
x 0,45 mm (26G).Embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

100 R$ 53,50 R$ 5.350,00 

58 Seringa descartável 01ml Insulina sem Agulha, dimensões 
13mm x 0,45 mm (26G) –Características: estéril, atóxica, 
apirogênica, livres de látex, com agulha fixa, siliconizada em 
toda sua extensão com silicone grau médico que permite 
melhor penetração do bisel e deslize suave da cânula em 
todo percurso, fácil leitura da graduação, linhas e numeração 
da escala impressos de forma legível, graduação 100 UI: 

escala com intervalo de 2em 2 unidades, agulha curta 13mm 
x 0,45 mm (26G).Embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo Registro Anvisa. Caixa com 500 unidades. 
 

Caixa com 
500 

unidades 

200 R$ 38,90 R$ 7.780,00 

59 Seringa descartável 3 ml sem agulha , de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento 
do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa 
com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

70 R$ 44,45 R$ 3.111,50 

60 Seringa descartável 5 ml sem agulha, de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento 
do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa 
com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

70 R$ 48,90 R$ 3.423,00 
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61 Seringa descartável 10 ml sem agulha, de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento 
do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa 
com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

30 R$ 72,85 R$ 2.185,50 

62 Seringa descartável 20 ml sem agulha, de uso único, bico slip 
estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente 
transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento 
do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, 
embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, 
contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa 
com 100 unidades. 

Caixa com 
100 

unidades 

30 R$ 99,90 R$ 2.997,00 

63 Solução (soro) Fisiológica 0,9% (cloreto de sódio), frasco com 
100ml. Sistema fechado. Solução injetável, com objetivos 
terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do 
paciente. Solução estéril e apirogênica; embalagem em 
polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; 
com lacre de segurança; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. Embalagem com 100 
ml contendo data de fabricação, validade (prolongada), 
registro Anvisa. 

unidade 650 R$ 23,90 R$ 15.535,00 

64 Solução (soro) Fisiológica 0,9% (cloreto de sódio), frasco com 
250 ml. Sistema fechado. Solução injetável, com objetivos 
terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do 
paciente. Solução estéril e apirogênica; embalagem em 
polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; 
lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. Embalagem com 250 
ml contendo data de fabricação, validade (prolongada), 
registro Anvisa. 

unidade 550 R$ 28,95 R$ 15.922,50 

65 Solução (soro) Fisiológica 0,9% (cloreto de sódio), frasco com 
500 ml. Sistema fechado. Solução injetável, com objetivos 
terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do 
paciente. Solução estéril e apirogênica; embalagem em 
polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; 
lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. Embalagem com 500 
ml contendo data de fabricação, validade (prolongada, no 
mínimo com prazo de 2 anos para usa-los), registro Anvisa. 

unidade 500 R$ 27,90 R$ 13.950,00 

66 Solução (soro) Fisiológica 0,9% (cloreto de sódio), frasco com 
1.000 ml. Sistema fechado. Solução injetável, com objetivos 
terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do 
paciente. Solução estéril e apirogênica; embalagem em 
polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; 
lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. Embalagem com 

1.000 ml contendo data de fabricação, validade (prolongada), 
registro Anvisa. 

unidade 300 R$ 29,45 R$ 8.835,00 
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67 Solução (soro) Glicofisiológica 250ml, solução injetável de 
glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9%. Solução 
injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frascos de 
polipropileno transparente,com alça giratória 360º e retrátil; 
lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. SISTEMA FECHADO, 
frasco contendo 250 ml, com data de fabricação, validade 
(prolongada), Registro Anvisa. 

unidade 250 R$ 23,45 R$ 5.862,50 

68 Solução (soro) Glicofisiológica 500ml, solução injetável de 
glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9%. Solução 
injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frascos de 
polipropileno transparente, com alça giratória 360º e retrátil; 
lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que 
facilitam a inserção de medicamentos. SISTEMA FECHADO, 
frasco contendo 500ml, com data de fabricação, validade 
(prolongada), Registro Anvisa. 

unidade 250 R$ 27,00 R$ 6.750,00 

69 Solução (soro) Glicosado 5% 250ml, solução injetável de 
glicose a 5%. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. 
Frascos de polipropileno transparente, com alça giratória 
360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. 
SISTEMA FECHADO, frasco contendo 2 5 0 ml, com data de 
fabricação, validade (prolongada), Registro Anvisa. 

unidade 150 R$ 23,85 R$ 3577,50 

70 Solução (soro) Glicosado 5% 500ml, solução injetável de 
glicose a 5%. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. 
Frascos de polipropileno transparente, com alça giratória 
360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. 
SISTEMA FECHADO, frasco contendo 5 0 0 ml, com data de 
fabricação, validade (prolongada), Registro Anvisa. 

unidade 200 R$ 25,45 R$ 5.090,00 

71 Sonda Foley 2 vias numero 16, utilizada para cateterismo 
vesical de demora, que consiste no procedimento de 
drenagem do canal da uretra, permitindo o esvaziamento da 
urina que está na bexiga. Estéril, com 2 vias, que conectam o 
tubo flexivel a qualquer tipo de bolsa coletora. Feito de latex 
de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. 
Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em 
papel grau cirurgico, atóxico e esterlizado em Óxido de 
Etileno, garantindo a validade por 5 anos, contendo data de 
fabricação, validade e registro na Anvisa.  

Unidade 30 R$ 5,72 R$ 171,60 

72 Sonda Foley 2 vias numero 18, utilizada para cateterismo 
vesical de demora, que consiste no procedimento de 
drenagem do canal da uretra, permitindo o esvaziamento da 
urina que está na bexiga. Estéril, com 2 vias, que conectam o 
tubo flexivel a qualquer tipo de bolsa coletora. Feito de latex 
de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. 
Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em 
papel grau cirurgico, atóxico e esterlizado em Óxido de 
Etileno, garantindo a validade por 5 anos, contendo data de 
fabricação, validade e registro na Anvisa.  

Unidade 40 R$ 5,72 R$ 228,80 
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73 Sonda Foley 2 vias numero 20, utilizada para cateterismo 
vesical de demora, que consiste no procedimento de 
drenagem do canal da uretra, permitindo o esvaziamento da 
urina que está na bexiga. Estéril, com 2 vias, que conectam o 
tubo flexivel a qualquer tipo de bolsa coletora. Feito de latex 
de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. 
Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em 
papel grau cirurgico, atóxico e esterlizado em Óxido de 
Etileno, garantindo a validade por 5 anos, contendo data de 
fabricação, validade e registro na Anvisa. 
 

Unidade 30 R$ 5,72 R$ 171,60 

74 Sonda Uretral de Alivio número 12. É indicada para o 
esvaziamento imediato da bexiga sem a permanência da 
sonda, sendo retirada após o alivio da bexiga. Deve ser de 
PVC estéril, transparente, flexível, atóxico, apirogênico, 
cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta 
arredondada e fechada, com 1 furo lateral, com conector 
padrão com tampa. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico e esterilizado com óxido de etileno. Pacote com 10 
unidades contendo data de fabricação, nº do lote, data de 
validade e registro Anvisa. 

Pacote 
com 10 
unidades 

400 R$ 15,25 R$ 6.100,00 

75 Wraps para esterilização (papel SMS) involucro 30 x 30 cm 
(40 gr) c/50. O Wraps para esterilização é confeccionado em 
SMS (Spundbond, Meltblown, Spundbond), indicado para 
envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a 
serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de 
peróxido de hidrogênio. Pacote contendo 50 unidades de 
wraps para esterilização na cor azul, gramatura 40 (leve), 
tamanho 40cm x 40 cm, embalagem contendo data de 
fabricação, nº do lote, data de validade e Registro Anvisa 

Pacote com 
50 unidades 

40 R$ 16,99 R$ 679,60 

76 Wraps para esterilização (papel SMS) involucro 40 x 40 cm 
(40 gr) c/50. O Wraps para esterilização é confeccionado em 
SMS (Spundbond, Meltblown, Spundbond), indicado para 
envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a 
serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de 
peróxido de hidrogênio. Pacote contendo 50 unidades de 
wraps para esterilização na cor azul, gramatura 40 (leve), 
tamanho 40cm x 40 cm, embalagem contendo data de 
fabricação, nº do lote, data de validade e Registro Anvisa. 

Pacote c/ 
50 unid. 

40 R$ 29,90 R$ 1.196,00 

77 Wraps para esterilização (papel SMS) involucro 50 x 50 cm 
(40 gr) c/50. O Wraps para esterilização é confeccionado em 
SMS (Spundbond, Meltblown, Spundbond), indicado para 
envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a 
serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de 
peróxido de hidrogênio. Pacote contendo 50 unidades de 
wraps para esterilização na cor azul, gramatura 40 (leve), 
tamanho 40cm x 40 cm, embalagem contendo data de 
fabricação, nº do lote, data de validade e Registro Anvisa. 
 

Pacote 
c/ 50 

unidad. 

10 R$ 39,90 R$ 399,00 
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78 HIPOCLORITO DE   SÓDIO 1,0%   (10.000 ppm   cloro   ativo). 
Desinfetante Hospitalar para superfície Fixas   não 
metálicas em hospitais e estabelecimentos de saúde, para 
desinfecção de artigos de plásticos e borracha como 
mascaras de inalação, nebulizadores e outros. Embalagem 
com 1 litro contendo data de fabricação, nº do lote, 
validade e registro MS. 

frasco 35 R$ 10,89 R$ 381,15 

79 Indicador Biológico -. Indicado para realizar a monitorização 
dos ciclos de esterilização a vapor. Fabricado conforme ISO 
11138-1; Sensível a Geobacillusstearothermophilus 10^5. 
Embalagem com 10 unidades, contedo data de fabricação (e 
que esta seja do ano de 2017), nº do lote, validade e registro. 

Caixa com 
10 

10 R$ 62,50 R$ 625,00 

80 Teste Indicador Químico Integrador Classe 5 -Indicador 
Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a 
Vapor, integrador químico que usa uma tinta indicadora que 
muda de rosa para marrom. 
Os parâmetros críticos de esterilização são: 
· 3,5 min – 134° C 
· 15 min – 121° C 
Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de 
vapor.Excelente estabilidade indicadora antes e depois da 
exposição.Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui 
uma camada plástica queimpede que a tinta do indicador 
entre em contato com os 
instrumentos esterilizados.Classificação: Classe 5 de acordo 
com a ISO 11140-1. Pacote contendo 100 unidades 
(etiquetas/fitas), contendo data de fabricação, 
validade(prolongada), numero do lote e registro ANVISA. 

Pacote c/ 
100 unid. 

8 R$ 90,45 R$ 723,60 

81 Detergente Enzimático    - Indicado para limpeza e remoção 
de matérias orgânicas como saliva e sangue contidas em 
artigos, esta limpeza deverá acontecer previamente ao 
processo de desinfecção e esterilização. Indicado para 
limpeza pesada onde há resíduos de alimentos, gordura e 
secreções. Apresentação em frasco de um (1) litro contendo 
data de fabricação, número do lote, data de validade 
(prolongada) e registro Anvisa. 

Frasco de 
1 litro 

80 R$ 42,95 R$ 3.436,00 

82 Bobinas para Esterilização em Rolo 10 cm X 100 m - Bobina 
para Esterilização, Bobina tubular com um lado em papel grau 
cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento 
de alvejante ótico, branco, atóxico, Do outro lado poliester 
laminado com polipropileno,levemente esverdeado, com 
60grs/cm²,com indicador de esterilização a óxido de etileno, 
vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, 
substituindo com sucesso os antigos campos de tecido, 
gerando mais qualidade para esterilização. Embalagem 
contendo data de fabricação, numero do lote, validade e 
Registro Anvisa. 

Rolo 15        R$ 72,45 R$ 1.086,75 
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83 Bobinas para Esterilização em Rolo 8 cm X 100 m - Bobina 
para Esterilização, Bobina tubular com um lado em papel 
grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, 
isento de alvejante ótico, branco, atóxico, Do outro lado 
poliester laminado com polipropileno,levemente esverdeado, 
com 60grs/cm²,com indicador de esterilização a óxido de 
etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para 
esterilização, substituindo com sucesso os antigos campos de 
tecido, gerando mais qualidade para esterilização. 
Embalagem contendo data de fabricação, numero do lote, 
validade e Registro Anvisa. 

Rolo 20 R$ 62,00 R$ 1.240,00 

84 Máscara Cirúrgica Tripla. Indicada para proteção contra 
respingos de saliva e contaminação bacteriana durante 
procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem. 
Hipoalergênicas, com excelente acabamento, ajuste 
anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. 
Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). 
Com elástico. Caixa com 50 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, número do lote, validade e registro 
Anvisa. 

Caixa com 
50 unidades 

500 R$ 15,10 R$ 7.550,00 

85 Eletrodos para monitoração cardíaca adulto. Utilizado para 
monitoração cardíaca de ECG no modelo gota, tamanho 
adulto. Dorso de espuma, gel condutor adesivo acrílico 
hipoalergênico. Pino de bronze revestido para níquel. Pacote 
com 50 unidades. 

 
Pacote com 
50 unidades 

500 R$ 49,90 R$ 24.950,00 

 
 

Total de Itens: 85 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 338.471,30 
Obs: Amostras referente aos itens nº 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 49, 50, 51 e 84. 

 
4 - DO LOCAL DE ENTREGA: 
A entrega dos materiais deverá ser feita no Centro Municipal de Saúde Dr. Gerardo Barbosa, 
no seguinte endereço Rua Ildo Meneguetti, nº 275, Bairro Jardim dos Coqueiros, no 
horário compreendido entre as 08:00 horas as 11:30 horas e entre as 13:30 horas e as 17:00 
horas, sendo designado servidor da Secretaria da Saúde para o recebimento e conferência do 
objeto licitado. 4.2.Verificada alguma desconformidade com o produto, a empresa licitante 
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 
4.3.O objeto da presente licitação, na sua entrega deverá ser adequadamente 
acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante 
o transporte. 
A entrega deverá ser programada com no mínimo 24 horas de antecedência. 

 
5 - DO PRAZO DE ENTREGA: 
A entrega deverá ser feita em até 07 (sete) dias, a contar da data da emissão da ordem 
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de fornecimento, conforme solicitação. 
A entrega será de responsabilidade do contratado, inclusive as despesas de frete. 

 

 
6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
PROJETO ATIVIDADE 
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU 
2063 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS 
2130 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU 
2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 
3390.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
7 - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega dos materiais, por intermédio da 
Secretaria da Fazenda do Município, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

 

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo e número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
8 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
 

Espumoso, 13 de fevereiro de 2023. 
 
Leticia Ravasio 
Enfermeira 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Projeto analisado e aprovado 
Em _____/_____/________ 

 
______________________ 

Marileisa Valandro 
Secretaria de Saúde 

 

https://sim.digifred.net.br/espumoso/contas/despesas/projeto_atividade/2023/2035
https://sim.digifred.net.br/espumoso/contas/despesas/projeto_atividade/2023/2064
https://sim.digifred.net.br/espumoso/contas/despesas/projeto_atividade/2023/2130
https://sim.digifred.net.br/espumoso/contas/despesas/projeto_atividade/2023/2129
https://sim.digifred.net.br/espumoso/contas/despesas/projeto_atividade/2023/1188
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ANEXO II 
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA 
 
Nº QUANT. UNID. DESCRIÇÃO/MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
      
      
Declaro, para os devidos fins, que os objetos desta proposta estão em conformidade com o edital e termo de 
referência. 
 
INFORMAÇÕES: 
  
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
Razão Social: 
CNPJ: 
Nome Fantasia: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP 
Fone/Fax  
  
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
Nome completo: 
Endereço: 
Cargo ou função: 
E-mail: 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 
 
Nome do Banco: 
Agência: 
Operação: 
Conta nº: 
___________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
 
OBS 1: A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo datada e assinada pelo representante 
legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas.  
OBS 2: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
OBS 3: O produto deverá ter selo de aprovação do INMETRO. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93 ACRESCIDA PELA LEI 9.854/99 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 _______________________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)______________________________________________, portador da carteira de 

identidade nº ______________________ e CPF nº_________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

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

 

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

 

 

____________________ 

DATA 

 

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA. 

 

 

 

 

________________________(nome da empresa)___________________, inscrita no CNPJ nº________________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº _________________ e 

CPF nº___________________ DECLARA, para fins do disposto no item 5.7  do Edital de  Eletrônico nº  _____________ , sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

  

 ( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do Art. 18-A da Lei Complementar nº. 123/2006, acrescido pela Lei 

128/08; 

 (   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 (   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 (   ) COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

 

 

  

 (localidade), _______de __________de 2023. 

 

 

 

________________________                                                         

    Representante Legal                                                                  

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a)_______________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº _________________ e CPF 

nº___________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente 
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ANEXO VI 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua …………………….., cidade ………... / 

Rio Grande do Sul, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° 

…………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado 

de empresa pública e de sociedade de economia mista. 

 

 

…………………………….., de ……….. de 2023. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


