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PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – PROCESSO N° 065/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO POR MENOR PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI 

 

 

Pregoeira:   Adriana Rodrigues Costa 

Equipe de apoio:  Paulo Sérgio Rangel 

Bruno Arcoverde Cavalcante 

 

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 

17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação para Registro de Preços de  maeriais, 

conforme cláusula 2 deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pelo(a) Pregoeiro(a) e 

Equipe de Apoio designados pelas Portarias nº 22.429/2021, 22.431/2021 e 22.45/2021, 22.453/2021, 

22.735/2021, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, em 

conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei nº 

10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto 

Federal 8.538/2015, Lei Municipal 4.239/2009, o Decreto Municipal nº 7.660/2014 e  nº 7.673/2014 e 

as condições deste instrumento convocatório. 

- Início do recebimento das propostas: 19/07/2021 às 16:00 horas. 

- Fim do recebimento das propostas: 28/07 2021, às 09:00 horas. 

- Abertura das propostas: 28/07/2021, às 10:00 horas. 

- Início do Pregão: 28/07/2021, às 10:00  horas. 

LOCAL: https://bllcompras.com  

- Formalização de Consultas: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço https:// 

bllcompras.com 

- Referência de tempo: para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

- Impugnação/Remessa de documentos e informações: bllcompras.com 

Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

- Anexo 01 – Descrição do objeto; 

- Anexo 02 – Relação de documentos exigidos para habilitação; 

- Anexo 03 – Modelo de declarações diversas; 

- Anexo 04 – Modelo de proposta comercial; 

- Anexo 05 – Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP/MEI; 

            - Anexo 06 – Termo de Referência  

- Anexo 07 – Minuta da Ata de Registro de Preços e do Contrato. 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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                                  LICITAÇÃO DIFERENCIADA 
 
- COTA PRINCIPAL para participação de qualquer interessado cujo objeto social seja compatível com 

o objeto licitado e que atender às condições de participação e habilitação estabelecidas neste edital.  

- COTA RESERVADA para participação exclusiva para Microempresas, Micro Empreendedor 

Individual - MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 147/2014. 

- EXCLUSIVA  Participação EXCLUSIVA para Microempresas, Micro Empreendedor Individual – MEI 

e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006, com alterações da Lei Complementar 147/2014. 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do 

sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 

2º e 3º do Artigo 2° da Lei 10.520/2002. 

  1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de BARBACENA/MG, 

denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 

para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil (www.bll.org.br) . 

 
2 – OBJETO 

2.1 – O objeto da presente licitação é o Registro de Preços  para futura e eventual aquisição 

de materiais de consumo para enfermagem e procedimentos médicos para todas as Unidades da 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, com recursos próprios e vinculados ao 

Município, pelo período de 01 (um) ano, conforme Edital, Minuta de Contrato,  Minuta de Ata de 

Registro de Preços e e demais Anexos, partes integrantes deste edital. 

2.2 – A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lote. 

2.3 – A Ata de Registros de Preços vigerá por um prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

da sua assinatura. 

2.4 – A existência de preços registrados não obriga o Município a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições, hipótese em que o beneficiário do Registro terá preferência, 

nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 e art. 15º do Decreto Municipal nº 7.660/2014. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 3.1 – A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

10.302.0003.2.642 – Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial RAPS 

 3.3.90.30 – Material de Consumo 366 – Fonte 259 

10.301.0002.2.025–Manutenção da rede de Atenção  Primária  

 3.3.90.30 – Material de Consumo 371 – Fonte 255 

            3.3.90.30 – Material de Consumo 362 – Fonte 259 

10.302.0003.2.685 – Manutenção do CEM 

 3.3.90.30 – Material de Consumo 260 – Fonte 102 

3.3.90.30 – Material de Consumo 261 – Fonte 159 

 

http://www.bll.org.br/
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4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

  4.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação na licitação, bem como o 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

 
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja 

compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
 5.1.1 – Poderão participar da “COTA PRINCIPAL”, todos os interessados que preencham os 

requisitos do edital – Anexo 02; 
 5.1.2 – Para a “COTA RESERVADA” e “COTA EXCLUSIVA” poderão participar somente as 

empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 
Microempresário Individual – MEI, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014, não obstando sua participação na “COTA PRINCIPAL” – 
Anexo 01. 

5.1.3 – Se a ME, MEI ou EPP vencer a “cota reservada” e a “cota principal” e houver 

diferença de preço apresentado entre as duas cotas, a contratação ocorrerá pelo menor preço; 

5.1.4 – Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme previsão do Art. 8º § 2º, Decreto 

Federal 8.538/2015. 

 5.2 – As Microempresas (ME), Microempreendedores Individuais (MEI’s) ou Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), além da apresentação da declaração constante no Anexo 05, para fins de 

habilitação, deverão, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, 

informar na proposta de preço (anexo 04) o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 

prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006). 

 5.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil (BLL), juntamente com a proposta (Anexo 04). 

 5.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

  5.5 – Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 

por meio de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

telefone: (41) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta (Anexo 04) 

e início do Pregão. 

 5.6 – A participação no Pregão está condicionada, obrigatoriamente, à inscrição e ao 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), devendo cumprir as 

exigências do edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou 

indireta) no Pregão, conforme modelo do Anexo 06. 

 b) inserção no sistema do valor inicial de cada lote do objeto licitado e a respectiva marca do 

produto. 

 5.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, o qual pagará 

à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 
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pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

 
 6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

  6.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME: 

 6.1.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que     

                     terá, em especial, as seguintes atribuições:                   

  a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

  b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

  c) abrir as propostas de preços; 

  d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor          

                 preço; 

 g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

  j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

  k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

  6.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 

   6.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear através do Termo de 

Credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

  6.2.2 – A licitante deverá manifestar no campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

  6.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 

preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 

definição de senha privativa. 

  6.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

  6.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros; 

  6.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 6.2.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
           6.3 – PARTICIPAÇÃO 

           6.3.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

 6.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

http://www.bll.org.br/
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

  6.3.3 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br. 

 6.3.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 6.4 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  6.4.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com 

a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o (a) Pregoeiro (a) a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

 6.4.2 – Serão desclassificadas as propostas: 

 a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 

 b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam sua identificação. 

  6.4.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

   6.4.4 – O participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

 6.4.4.1 – O lance ofertado é irretratável; 
 6.4.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

  6.4.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

  6.4.7 – No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o (a) Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 

dos atos realizados;  

  6.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou 

e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

  6.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. 

O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 30 (trinta) segundos a 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

 6.4.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 

proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.11 – O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de 

menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

  6.4.12 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja 

obtido preço melhor; 

mailto:contato@bll.org.br
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  6.4.13 – Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 

  6.4.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 

ao autor da proposta ou lance de menor preço; 

 
7 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

   7.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE observado o 

prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital; 

  7.2 - O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor preço; 

 7.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará 

a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

  7.4 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

8 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E MODIFICAÇÕES POSTERIORES  

  8.1 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 

4.239/2009, será procedido o seguinte: 

8.2 - A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova proposta 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes 

que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP - MEI; 

8.3 - Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 

remanescentes que se enquadrem como ME – EPP - MEI na ordem classificatória, para o exercício 

dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 E Lei Municipal nº 4.239/2009; 

8.4 - No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP - MEI, que se 

encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;  

8.5 - O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, 

superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI; 

8.6 - Neste momento, o Pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME – EPP - 

MEI, em caso positivo, indaga-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

8.7 – A licitante devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, nos 

termos do Decreto Federal nº 8538/15;  

8.8 – Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual 

período, desde que solicitado, por escrito, pela licitante, e a critério da Administração Pública;  

 8.9 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula SANÇÕES 

do edital e Lei nº 8.666/93. 

 
9 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
  9.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
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assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

  9.2 – No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser informadas, no 

campo próprio, as ESPECIFICAÇÕES, MARCA, MODELO (no que couber) e VALOR do produto 

ofertado. 

  9.2.1 - A não inserção conforme acima especificado, implicará na desclassificação da 

Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta; 

 9.3 – Sendo a licitante ME, EPP, MEI ou empresa de pequeno porte será necessária a 

informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 

nessa situação não utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 

estabelece a Lei Complementar 123/2006. 

 9.4 – O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas no Anexo 01; 

  9.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão; em caso de ausência ou divergência dessa informação, prevalecerá a 

estabelecida no edital; 

 
10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 
  10.1 – Os documentos relativos à habilitação e a proposta escrita, com os preços finais após 

a etapa de lances, deverão ser encaminhados, preferencialmente, através de campo próprio na 

Plataforma da BLL ou via e-mail licitação@barbacena.mg.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas 

do encerramento dos lances, devidamente assinado/autenticados digitalmente. 

  10.1.1 – Considera-se assinatura digital a espécie de assinatura eletrônica viabilizada pelo 

emprego da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, cuja utilização foi consagrada 

no Brasil com a edição da Medida Provisória 2.200-2/2001. 

  10.1.2 – Caso a licitante vencedora não possua assinatura/autenticação digital, apontando-a 

em todos os seus documentos, além do encaminhamento dos documentos na forma do item 10.1, 

esta deverá realizar o encaminhamento da documentação original ou em cópia autenticada, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da sessão pública virtual, para a Diretoria de 

Licitações – Rua Baronesa Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, CEP 36.2001-002, Barbacena/MG, 

A/C do(a) pregoeiro(a) - e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

  10.1.3 – O comprovante de postagem deverá ser enviado por e-mail 

(licitacao@barbacena.mg.gov.br) no mesmo dia da postagem, para fins de comprovação do 

cumprimento do prazo acima estabelecido. 

 10.2 – A habilitação das proponentes será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido pelo 

Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por eles abrangidos conforme 

Anexo 02, para os que não possuem cadastro a fim de comprovar a regularidade de situação do autor 

da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. 

  10.2.1 – O Registro no SICAF ou CRC deve ser anterior a realização do pregão.       

 10.2.2 – As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, na forma do art. 4º do Decreto Federal 8.538/2015. 
 10.3 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará a desclassificação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas na 

cláusula sanções deste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a 

proposta ou o lance subsequente; 

 10.4 – Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de 

intenção de interposição de recurso; 

10.5 – A Proposta de Preços escrita (ANEXO 04), com a especificação completa conforme 

Anexo 01 e com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas 

as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
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Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual e/ou Municipal, endereço 

completo, número de telefone, número de agência e conta bancária, e deverá conter: 

  a) Preço unitário e total do lote, em algarismos, em moeda corrente do país, estando nele 

inclusas despesas, impostos, taxas, frete e demais encargos;  

  b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura 

das propostas virtuais. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a 

estabelecida no edital. 

  c) Especificação completa do produto oferecido, incluindo marca e modelo (no que couber), 

com as informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, no mínimo conforme descrito 

no Anexo 01, deste Edital; 

 d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 10.6 – Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MENOR PREÇO DO LOTE 

10.7 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

  10.8 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor; 

 10.9 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em 

seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou condição 

substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por 

decisão do(a) Pregoeiro(a); 

   10.10 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o de 

menor valor. 

 
11 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

11.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, qualquer pessoa que não se 

manifestar até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão do Pregão, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o viciaram, direta e 

preferencialmente na plataforma da BLL www.bll.org.br.  

  11.1.1 – Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão. 

11.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

11.3 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 

nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 

decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 

11.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 11.5 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão o fará 

subir ao Chefe do Executivo, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

 11.6 – O recurso deverá ser apresentado, no prazo estipulado neste edital, e deverá ser 

elaborado direta e preferencialmente na plataforma da  bllcompras.com 

 11.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto ao resultado do 

certame, importará decadência do direito de recurso. 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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11.8 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

  11.9 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando 

o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. Não será aceito o 

Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 

11.10 – O Recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.11 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a 

contratação. 

 
12 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 12.1 – A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com as necessidades futuras e 

eventuais da contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da 

Autorização de Fornecimento. 

 12.1.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Avenida 

Olegário Maciel, 355- A , Bairro Cento, Barbacena-MG,  em dias úteis,no horário compreendido entre 

08:00 e 16:00 horas, dentro de embalagens íntegras (em caso de produtos enlatados, não serão 

aceitos que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas 

tampas, formação de espumas, ou qualquer sinal de alteração do produto) e em perfeitas condições 

de consumo imediato; 

 12.1.2 – Os custos com a entrega dos produtos serão de responsabilidade exclusiva da 

contratada, sendo certo que a entrega deverá ser realizada nas condições e especificações 

constantes da Autorização de Fornecimento, com a carga e descarga do material são de 

responsabilidade da empresa, inclusive com pessoal específico. 

 12.1.3 -  A Contratada deverá comunicar previamente ao setor competente, para que no dia e 
hora da entrega do produto licitado a Comissão de Recebimento de Materiais esteja presente para o 
recebimento e verificação dos itens entregues. O contato com esta Comissão poderá ser feito através 

do telefone (32) 3339-2014 e (32) 3339.2001;  
 12.2 – Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações dos 

padrões de qualidade e aprovação do INMETRO e ABNT, bem como atender as normas técnicas das 

reguladoras e da ANVISA e Ministério da Saude; devendo constar, no mínimo, a descrição de cada 

item, incluindo, marca, data de fabricação e validade. 

 12.2.1 – Apresentarem CBPF e/ou CBPDA, no que couber;  

 12.3 – A aceitabilidade dos produtos estará condicionada à perfeita apresentação da 

embalagem, rótulo, preservação do conteúdo, forma e especificações do produto constantes do 

edital. 

 12.3.1 – Serão rejeitados os produtos que se encontrarem em embalagens (sacos, latas, 

potes, etc.) violadas, enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, ou que apresentarem 

vazamentos ou quaisquer outros sinais de alteração dos itens que os tornem impróprios ao fim que se 

destinam; 

 12.4 – Os produtos deverão ser entregues com o prazo de validade mínimo de 12 (doze) 

meses;  

 12.5 – Quando não houver descrições suficientes nas embalagens dos produtos, a licitante 

poderá apresentar manuais, catálogos e/ou prospectos das amostras, com as respectivas 

especificações técnicas fornecidas pelo fabricante de cada produto;  

 12.6 – Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 
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 a) Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações;  

 b) Definitivamente, após verificação quantitativa e qualitativa do item e avaliação, com a sua 

consequente aceitação, efetuada pela Comissão de Recebimento legalmente instituída; 

 12.7 – O recebimento definitivo dar-se-á até 10 (dez) dias úteis da entrega:  

 a) Após verificação física que constate a integridade do item;  

 b) Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes neste 

Edital; 

 c) Após avaliação do objeto;  

 12.7.1 – Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 

Definitivo, assinado por Comissão designada que poderá ser substituído pelo devido ateste da 

referida comissão em nota fiscal. 

 12.8 – O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes 

condições:  

       a) Objeto de acordo com a Especificação Técnica contida neste Edital e na Proposta 

Comercial vencedora; 

 b) Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho (e/ou Autorização 

de Fornecimento - AF);  

 c) Entrega no prazo, local e horários previstos no Edital; 

 12.9 – Qualquer divergência nas condições de apresentação do item no momento da entrega 

que venha a trazer danos ou defeito, que apresentar vício de qualidade ou impropriedade para o uso, 

ou que estiver fora das especificações contidas na proposta de preços e nas determinações definidas 

neste Edital, o servidor responsável pelo recebimento terá autonomia para recusar o item parcial ou 

totalmente, conforme o caso; 

 12.10– No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido, será lavrado 

Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo a entrega ser devidamente 

corrigida.  

 12.11 – Os produtos/materiais, que apresentarem qualquer tipo de defeito, apresentar vício 

de qualidade ou impropriedade para o uso, ou que estiver fora das especificações contidas na 

proposta de preços e nas determinações definidas neste Edital, serão recusados parcial ou 

totalmente, conforme o caso, e a licitante vencedora será obrigada a substituí-los dentro do prazo de 

02 (dois) dias úteis a partir da notificação formal da Secretaria Municipal de Saude Pública - SESAP 

 12.12 – Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo 

em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital e neste Instrumento. 

 
13– PAGAMENTO E PREÇO 

13.1 - O valor máximo definido para o presente processo licitatório é de R$ 5.307.754,42         

(cinco milhões, trezentos e sete mil, setecentos e cinquenta  e quatro reais e quarenta e dois 

centavos). O preço máximo aceitável por lote encontra-se discriminado no Anexo 01. 

           13.2 – O pagamento da despesa obedecerá aos artigos 5º e 54 da Lei 8.666/93 e Artigo 63 da 

Lei 4.320/64 e será feito da seguinte forma: até 05 (cinco) dias após o fornecimento do material de 

consumo e completa instrução do processo junto a Tesouraria do FMS.  

13.2.1 - Os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 

devidamente conferido  pela Chefia de Controle Interno do FMS; 

13.2.2 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de 

depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 

por ordem de pagamento através daquele banco. 

13.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
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13.4 – Não será pago produto fornecido, nem serviço executado, em desacordo com as 

especificações deste Edital. 

13.5 – A contratada apresentará na SESAP, os originais das certidões negativas de débitos 

das fazendas Públicas Municipais, Estadual e Federal, bem como ISSQN e CNDT todas válidas e 

regulares. 

 
 

 

14 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO 

 14.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 

1993. 

 14.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como 

de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 14.1.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Órgão                                                              

Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os 

parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 

fixado será válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena.  

 14.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 

condições de pagamento fixadas neste edital. 

 
15 – REAJUSTE 

15.1 – Os valores constantes do contrato oriundo da presente licitação poderão ser 

reajustados mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice publicado pela FGV - 

Fundação Getúlio Vargas, ou IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,  que represente o 

menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

15.1.1 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação da 

proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

15.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas 

Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 
16 – CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
16.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará Contrato e Ata de 

Registro de Preços, junto ao Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste 

edital, Minuta de Contrato, Minuta da Ata de Registro de Preços e nos demais Anexos, além de outras 

fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado. 

16.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do Contrato e Ata de Registro de Preços.  

16.3 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 

16.4 – A licitante deverá manter, durante toda a vigência do Contrato e Ata de Registro de 

Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
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16.5 – A validade da Ata de Registro de Preços/Contrato será de 12 (doze) meses, a contar 

da assinatura. 

 

 

 

17 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 17.1 – Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

 17.2 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata, para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

 17.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 17.4 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

17.5 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade e independente do número de órgãos não participantes que aderirem: 

17.5.1 – ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 

17.5.2 – ao triplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de obras e serviços de engenharia; 

17.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata; 

17.7 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

princípio do contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador; 

 17.8 – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à Ata 

de Registro de Preços. 

18 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

18.1 – Após assinatura do contrato, o município emitirá Requisição de Empenho e 

Autorização de Fornecimento, visando a execução do objeto licitado, de acordo com as Condições de 

Execução. 

 18.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS, com o INSS, CNDT. 

 18.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das sanções 

administrativas deste Edital. 

18.4 – A Autorização de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo 

Município nas seguintes hipóteses: 

 a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 

das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 
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 b) Bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 

acordo entre as partes. 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

19 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 19.1 – Atender à correta especificação dos produtos e as demais disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93 e posteriores; 

 19.2 - Fornecer durante 12 (doze) meses o material requisitado na forma e condições fixadas 

no presente edital, após recebimento da Autorização de Fornecimento ; 

 19.3 – Comunicar formalmente à Contratante, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento da entrega, mediante comprovação; 

 19.4 – Aguardar, ou manter um responsável a representá-la, durante a conferência dos 

produtos no ato do recebimento; 

  19.5 – Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos, bem como 

observar rigorosamente a regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, 

executando todo o fornecimento com esmero e perfeição; 

 19.6 – Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades referentes ao 

fornecimento dos produtos; 

 19.7 - Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando 

recusar-se, injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 

 19.8 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais e salários dos empregados, as normas de segurança, medicina e 

higiene do trabalho. 

 19.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

19.10 – Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

o acompanhamento pela Administração. 

19.11 – Manter durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.12 – Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, ou pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Barbacena ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais. 

19.13 – Responsabilizar-se pelos encargos do cumprimento das obrigações 

supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os tributos , taxas, impostos, contribuições 

ou emolumentos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir  sobre o objeto 

desse termo , bem como apresentar os os respectivos comprovantes , sempre que solicitados pela 

contratante;  

19.14 – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadores de segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

19.15 – Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância, com os 

parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público , apresentando certificado de análise de  produto. 

 19.16 – Cumprir com demais condições exigidas  na Clausula 6 do Termo de Referencia, 

parte integrante deste edital  

20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

.20.1 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada no Contrato, 

referentes às Notas Fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro 

do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas. 
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 20.2– Prestar informações e esclarecimentos necessários que possam a ser solicitados pela 

Contratada, para a perfeita execução do contrato. 

20.3 – Gerir e fiscalizar a execução do contrato através de gestor designado; 

20.4 – Solicitar a substituição, durante o período de garantia, dos itens que apresentarem 

defeito ou estiverem em desacordo coma proposta ofertada; 

20.5 – Aplicar as penalidades e sanções, quando for o caso; 

 
21 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 21.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 

3 (três)  dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

 21.1.1 – Pelo Município quando: 

 a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de 

Preços; 

 b) O fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços; 

 c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores; 

 d) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se apresentar 

superior ao praticado no mercado; 

 e) O fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 f) O fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 

8.666/93, ou o art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

 g) Nos casos das letras “a, e, f” o cancelamento será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 h) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do 

art. 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

  21.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 

Preços. 

  21.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 

órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

  21.3 – A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no 

inciso I do item 1 desta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

  21.4 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Barbacena, considerando-se 

cancelado o registro do fornecedor a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

  21.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 

preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 

final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado 

o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas 

as razões do pedido. 

           21.6 – Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a 

aquisição do objeto constante do registro de preços. 

 
22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ARP 

  22.1 – A gestão e a fiscalização do Contrato/ARP serão efetuadas pela Atendente 

Administrativa do Alxmoxarifado,  Aparecida das Gracas Oliveira;   
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 22.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica co-responsabilidade 

do Município ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

 
23 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos 

de habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/2002), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

23.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à 

aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 

medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 

descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 

desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato. 

 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 

estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos 

incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 

instrumento equivalente; 

 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 

destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse 

público de difícil reversão. 

23.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a 2 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e 

o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade; 

23.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 

participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 

celebrar contratos; 

23.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Chefe do 

Executivo, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 

23.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 

punida. 

23.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 

I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 
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prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a 

partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, 

calculada sobre a parcela em atraso. O Município, após este prazo aplicará cumulativamente a multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 

correspondente à parcela não executada; 

  IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 

Administração Municipal, pelo prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 23.8 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 23.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 

nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Tesouraria da SEFAZ, através de Guia de Recolhimento, 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, II e III do item 7 

desta cláusula; 

 23.10 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

 23.11 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a contratada da plena execução do contrato. 

 23.12 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 

cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 

alteração dos prazos pretendidos. 

 23.13 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a 

aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade 

do fato. 

 
24 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 24.1 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de 

todas as disposições contidas neste edital. 

 24.2 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 24.3 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos 

documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de diligências 

e marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 24.4 – O Pregoeiro, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de servidores do Município de Barbacena, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 

a ela, para orientar-se na decisão. 

 24.5 – Estará ressalvado ao Município, por despacho motivado do Prefeito, devidamente 

fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em vigor; 

 24.6 – Fica assegurado ao Município, o direito de anular esta licitação por motivo de 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros sem que caiba qualquer indenização aos 

licitantes; 

 24.7 – O pregoeiro, no interesse público, poderá: sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 

e não comprometam a lisura da licitação. 
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 24.8 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

de acordo com a legislação que regula a matéria; 

 24.9 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar regularizados 

com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito junto a Secretaria Municipal 

de Fazenda; 

 24.10 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço HTTPS://bllcompras.com.br 

24.11 – Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.  

 24.11.1 – A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado 

 24.12 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por 

danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização do produto objeto desta 

licitação. 

 24.13 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

retificação não alterar a formulação das propostas; 

        24.14 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro. 

 24.15 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 

e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Barbacena – e-DOB, www.barbacena.mg.gov.br e os 

demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através da plataforma da BLL e E-DOB 

 

Barbacena, 19  de   julho  de 2021. 

 

Alysson Felipe de Vasconcelos  

Responsável por Editais 

http://www.barbacena.mg.gov.br/
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ANEXO 01 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 – PROCESSO Nº 065/2021 

LOTE COTA COD UNID QUANT ESPECIFICAÇÃO 
VAL. UNT. 

MÁXIMO R$ 

1 

 
 
 

E 2000320 PAC 150 

ABAIXADOR DE LÍNGUA--material: 
madeira; tipo: descartável; 
comprimento: 14cm; formato: tipo 
espátula; largura: 1,50 cm; espessura: 
2mm. Embalagem com dados de 
identificação, pacote com 100 
unidades. 

3,74 

2 

 
 
 
 
 
 

E 
2000321 UNI 50 

ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA 
APARELHO DE PA -- Braçadeira em 
nylon antialérgico, impermeável e 
lavável, de alta resistência e 
durabilidade, com fecho em velcro, 
circunferência de 35cm a 51cm, 
tamanho adulto. Manguito em puro 
látex e altamente resistente ao 
manuseio Comprimento do manguito: 
50 cm Para uso Exclusivo em Aparelho 
de Pressão Aneróide. Registro na 
Anvisa. Cor: Preta. 

16,52 

3 

 
 
 
 

E 206643 UNI 100 

AVENTAL HOSPITALAR TIPO 
CAPOTE DESCARTÁVEL - Avental 
impermeável, tipo frontal; 
Confeccionado em PVC com forro 
misto de algodão, espessura do tecido 
0,33mm a 0,38mm; 
Possui três tiras do mesmo tecido 
costuradas no avental. Validade 
mínima de 3 anos. 

4,04 

4 

 
 
 

E 
 

300528 CAI 200 

CURATIVO ADESIVO 
HIPOALÉRGICO TIPO STOP - CAIXA 
C/500 UNIDADES -- Curativo adesivo 
hipoalérgico do tipo stop. Bandagem 
hipoalérgica, estéril, para uso após 
punção venosa, tamanho 2,5 cm x 2,5 
cm ( fita microporosa, disco absorvente 
de tecido agulhado) e protegido por 
papel siliconado. Composição: fibras 
de viscose, resina acrílica e massa 
adesiva, papel siliconado, poliéster, cor 
bege. Caixa com 500 unidades. 

26,00 

5 

 
 
 
 

E 
42849 PAC 50 

Absorvente higiênico,de uso externo, 
composto de polpa de celulose e 
adesivo termoplástico, polímero, 
acrílico, polietileno,, polipropileno, 
espessura normal, médio sem abas, 
sem gel. Com aderência, embalagem 
com 10 unidades 

7,65 

6 
 
 

2000322 FRS 50 
ÁCIDO ACÉTICO 5% FRASCO 1000 
ML-- Fórmula molecular: C2H4O2, 

29,66 
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E 

Peso molecular: 60,05, Aparência: 
Líquido Incolor, Matriz: Água 
Deionizada Concentração: 5%, frasco 
com 1000ml, validade mínima de 24 
meses. Deverá conter rótulo de 
identificação, lote, fabricação e 
validade. Registro no MS.  

7 

 
 
 
 

E 2000323 CAI 500 

ACCU-CHECK TIRA 50 UNIDADES - 
tiras para medição de 
glicose,compatíveis com toda linha de 
monitores Accu-check Active, 
embalagens com 50 unidades, registro 
na Anvisa, garantia de 3 meses. 
Embalagem contendo informações 
como lote, fabricação e validade, sendo 
essa de mínimo 18 meses. 

80,00 

8 

 
 
 

E 
200870 GAL 300 

Água destilada para autoclave, não 
injetável, não estéril e quimicamente 
pura acondicionada em frasco plástico 
de 5 litros com procedência, data de 
validade, número do lote e Registro no 
Ministério da Saúde. 

12,96 

9 

E 

205042 LIT 300 

AGUA OXIGENADA VOLUME 10, 
EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO 
deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

5,31 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
2000324 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- 
UNIDADES -- Agulha descartável 25 x 
6 - cx com 100 unid - hipodérmica, 
estéril, contendo canhão confeccionado 
em plástico, sem rebarbas, corpo de 
aço inox cilíndrico, oco, reto e 
siliconizado, sendo ambos fundidos em 
uma única peca. a ponta da agulha 
deve ser biselada, tri facetada e afiada, 
provida de protetor plástico, embalada 
individualmente com polipropileno 
esterilizado por óxido de etileno, com 
abertura em pétala, com dispositivo de 
segurança. Dever constar 
externamente dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, data 
de validade, numero do lote e registro 
no MS 

12,67 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

300517 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável 25 x 7 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 

12,67 
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plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 
com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
2000325 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 13x3,8 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável 13X3,8 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 
plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 
com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS  

27,09 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

2000326 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 13x4,5 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável 13X4,5 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 
plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 
com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS  

15,45 

14 

E 

2000327 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 20x5,5 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável20X5,5 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 
plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 

15,45 
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com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
2000329 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 25X8 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável 25X8 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 
plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 
com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS 

13,47 

16 

 
 

E 

2000330 CAI 300 

AGULHA DESCARTAVEL 40x12 - 
CAIXA C/100 UNIDADES -- Agulha 
descartável 40X12 - cx com 100 unid - 
hipodérmica, estéril, contendo canhão 
confeccionado em plástico, sem 
rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, 
oco, reto e siliconizado, sendo ambos 
fundidos em uma única peca. a ponta 
da agulha deve ser biselada, tri 
facetada e afiada, provida de protetor 
plástico, embalada individualmente 
com polipropileno esterilizado por óxido 
de etileno, com abertura em pétala, 
com dispositivo de segurança. Dever 
constar externamente dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de validade, numero 
do lote e registro no MS 

15,22 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

1012065 UNI 6.000 

ÁLCOOL A 70 % (ÁLCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO 70º INPM) -- Álcool a 70 
% (álcool etílico hidratado 70º INPM), 
classificação de risco 96º GL 64-17-5 
70,0% F+, acondicionado em frasco 
plástico com tampa de rosca de 1000 
ml. Deverá constar externamente dado 
de identificacao: nome ou marca do 
produto-nome comercial completo, 
categoria do produto, indicação 
quantitativa, recomendação de 
segurança, modo de usar, 
recomendações de primeiros socorros, 
lote ou partida e data de fabricação, 
codificados ou não, razão social, 
endereço e CNPJ do envasilhado do 

5,80 
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álcool. Razão social ou logomarca e 
identidade fiscal (CNPJ) do fabricante 
da embalagem, origem do fabricante 
da embalagem (Indústria Brasileira ou 
Ind. Bras., quando for o caso). Registro 
no MS. Validade minima de 3 anos 

18 

E 
 

2000331 FRS 1.000 

ALCOOL ETÍLICO 99,9% FRASCO 
COM 1000ML -- Álcool etílico, aspecto 
físico líquido, límpido, incolor, volátil, 
teor alcoolico mínimo de 99,5 GL, 
fórmila química C2H50H, peso 
molecular 46,07 g/mol, característicsa 
adcional anidro, absoluto, registro na 
Anvisa. 

6,90 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 2000333 ROL 2.000 

ALGODAO HIDROFILO 500G -- 
Algodão hidrófilo, rolo com 500 
gramas, elaborado com fibras 100% 
algodão, alvejado e isento de 
impurezas, substâncias gordurosas, 
amidos e alvejantes ópticos, inodoro e 
insípido. Boa absorção e retenção de 
líquidos. Trama firme no comprimento. 
Fácil manuseio. Apresentado em 
camadas sobrepostas formando uma 
manta uniforme, homogênea e macia. 
O rolo deverá receber um segundo 
envoltório que ofereça completa 
proteção. Não estéril. Embalados 
individualmente, contendo dados 
externos como lote, fabricação e 
validade. 

9,69 

20 

 
 
 
 
 
 
 

E 

42730 UNI 500 

ALMOTOLIA, confeccionada em 
plastico opaco, lavavael,com grande 
durabilidade, com tampa em sistema 
de rosca, contendo orificio central, 
proporcionando perfeito encaixe do 
bico reto, contendo tampa protetora, de 
250 ml, na cor transparente, embalada 
individualmente. 

3,55 

21 

 
 

P 

205138 PAC 3.750 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
15cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento (em repouso), constituída 
de 54% poliamida, 23% algodão e 23% 
poliéster, bordas devidamente 
acabadas, isenta de fios soltos, auto-
aderente, esterilizável em autoclave, 
embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 
unidades, constando externamente 
dados de identificação, conforme a lei. 
CBPF emitido pela ANVISA.  

33,00 

22 

 
 
 
 
 
 

205139 PAC 2.250 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
20cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento (em repouso), constituída 
de 54% poliamida, 23% algodão e 23% 
poliéster, bordas devidamente 
acabadas, isenta de fios soltos, auto-

37,48 
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P aderente, esterilizável em autoclave, 
embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 un 
identificação, conforme a lei. CBPF 
emitido pela ANVISA.  

23 

 
 
 
 
 
 

P 
200652 PAC 3.750 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
12 cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento em repouso e 4,5 metros 
esticada, constituída de 54% poliamida, 
23% algodão e 23% poliéster, bordas 
devidamente acabadas, isenta de fios 
soltos, auto-aderente, esterilizável em 
autoclave, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 
unidades, constando externamente 
dados de identificação. CBPF emitido 
pela ANVISA.  

24,72 

24 

 
 
 
 

E 

200978 PAC 3.000 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
08cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento em repouso e 4,5 metros 
esticada, constituída de 54% poliamida, 
23% algodão e 23% poliéster, bordas 
devidamente acabadas, isenta de fios 
soltos, auto-aderente, esterilizável em 
autoclave, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 
unidades, constando externamente 
dados de identificação. CBPF emitido 
pela ANVISA.  

13,44 

25 

 
 
 

P 200871 PAC 7.500 

AVENTAL DESCARTÁVEL não estéril 
manga curta, confeccionado em TNT 
(polipropileno) aberto nas costas com 
tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço, na gramatura de 20 gramas, 
na cor verde, medindo 1,10 comp x 
1,40 larg, pacote com 10 unidades. 

27,30 

26 

 
 
 
 

P 
300518 PAC 7.500 

AVENTAL DESCARTAVEL - gramatura 
40g - pacote c/10 unidades -- Avental 
descartável - gramatura: 40g - 
confeccionado em tecido não tecido 
(tnt) - Tamanho único - Com tiras - 
Manga longa, punho com elástico - 
Validade mínima 3 anos a partir da 
data de fabricação. 

66,43 

27 

 
 
 
 

E 2000334 UNI 500 

ATADURA INELÁSTICA -- atadura, 
bandagem ou faixa elástica, de 
baixa/curta elasticidade/estiramento, 
para enfaixamento compressivo de 
membros inferiores, com 2 grampos de 
fixação. Dimensões aceitáveis: 12 cm 
X 4,5 m, 
12 cm X 5 m,15 cm X 4,5m, 15 cm X 
5m.Cor: bege 

32,90 

28 

 
 
 

E 

2000335 UNI 250 

BOBINA PAPEL TÉRMICO-- Bobina 
Papel Térmico, utilizado em 
impressoras térmicas e em 
dispositivos. Papel de alta qualidade, 

2,32 



 
 
 
 
 Arc   
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 com garantia de imagem de 3 anos. 
Dimensões: 57mm x 10m. Cor: 
amarela. Podendo vir em caixas com 
10 ou 15 unidades. 

29 

 
E 

2000336 UNI 600 

BOBINA PARA ECG-- Bobina papel 
termosensível para eletrocardiograma; 
dimensões: 80mm x 10m; milimetrado, 
compatível com eletrocardiógrafo 
EDAN SE-3. 

9,90 

30 

 
 
 
 

E 2000337 UNI 500 

CAIXA COLETORA DE 
MAT.PERF.3LT -- Coletor de material 
perfuro-cortante, confeccionado em 
papelão, capacidade total de 3 L . 
Acessórios: alças rígidas e tampa. 
Componentes adicionais: revestimento 
interno em polietileno de alta 
densidade (PEAD). Tipo de uso: 
descartável. 

3,91 

31 

 
 
 
 

E 300527 UNI 1.000 

COLETOR DE MATERIAL PERFURO-
CORTANTE - 13 LITROS -- Coletor de 
material perfuro-cortante, 
confeccionado em papelão, capacidade 
total de 13 L . Acessórios: alças rígidas 
e tampa. Componentes adicionais: 
revestimento interno em polietileno de 
alta densidade (PEAD). Tipo de uso: 
descartável. 

7,69 

32 

 
 
 

E 
2000338 UNI 8 

CANULA OROFARÍNGEA DE 
GUEDEL N° 0 60MM PVC - Cânula 
orofaríngea de guedel n° 0, com 
aproximadamente 60mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura 

3,62 

33 

 
 
 

E 2000339 UNI 8 

CANULA DE GUEDEL N° 1 70MM 
PVC - Cânula orofaríngea de guedel n° 
1, com aproximadamente 70mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura. 

3,3900 

34 

 
 
 

E 2000340 UNI 8 

CANULA DE GUEDEL N° 2 80MM 
PVC - Cânula orofaríngea de guedel n° 
2, com aproximadamente 80mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura. 

3,40 

35 

 
 
 

E 2000341 UNI 8 

CANULA DE GUEDEL N° 3 90MM 
PVC - Cânula orofaríngea de guedel n° 
3, com aproximadamente 90mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura. 

3,39 

36  2000342 UNI 8 CANULA DE GUEDEL N° 4 100MM 3,56 
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E 

PVC - Cânula orofaríngea de guedel n° 
4, com aproximadamente 100mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura. 

37 

 
 
 

E 2000343 UNI 8 

CANULA DE GUEDEL N° 5 110MM 
PVC - Cânula orofaríngea de guedel n° 
5, com aproximadamente 110mm 
aproximadamente, em material PVC 
transparente, atóxico, inodoro, 
resistente, com orifício cental e 
curvatura. 

3,64 

38 

 
 
 
 

E 
 

200847 UNI 100 

CATETER DISPOSITIVO DE PUNÇÃO 
VENOSA PERIFÉRICA 18, do tipo 
"por-fora-da-agulha", constituído por: 
Agulha siliconada com bisel biangulado 
e tri facetado. Cateter (ou cânula) em 
biomaterial poliuretano Vialon e de 
acordo com a NR 32 com proteção 
total da agulha e cbpf expedido pela 
ANVISA Apresentar amostra 

0,99 

39 

 
 
 
 

E 
200845 UNI 600 

CATETER DISPOSITIVO DE PUNÇÃO 
VENOSA PERIFÉRICA 20, do tipo 
"por-fora-da-agulha", constituído por: 
AGULHA SILICONADA com bisel 
biangulado e tri facetado. Cateter (ou 
cânula) em biomaterial poliuretano 
Vialon e de acordo com a NR 32 com 
proteção total da agulha e cbpf 
expedido pela ANVISA Apresentar 
amostra 

0,96 

40 

 
 
 
 

E 200646 UNI 1.000 

CATETER DISPOSITIVO de punção 
venosa periférica 22 , do tipo "por-fora-
da-agulha", constituído por: Agulha 
siliconada com bisel biangulado e tri 
facetado. Cateter (ou cânula) em 
biomaterial poliuretano Vialon e de 
acordo com a NR 32 com proteção 
total da agulha e cbpf expedido pela 
ANVISA Apresentar amostra 

0,98 

41 

 
 
 
 

E 
 

200838 UNI 100 

CATETER DISPOSITIVO de punção 
venosa periférica 24, do tipo "por-fora-
da-agulha", constituído por: Agulha 
siliconada com bisel biangulado e tri 
facetado. Cateter (ou cânula) em 
biomaterial poliuretano Vialon e de 
acordo com a NR 32 com proteção 
total da agulha e cbpf expedido pela 
ANVISA Apresentar amostra 

1,10 

42 

 
 
 
 
 
 

E 

204846 UNI 50 

CATETER NASAL tipo óculos infantil, 
tubo fabricado em cloreto de poliuvinila 
(PVC) atóxico, flexível na cor 
verde.Narinas anatómicas em PVC 
macio. Conector unioversal de fácil 
adaptação, embalagem individual e 
esterelização em óxido de etileno. 

1,42 
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deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, tipo de 
esterelização, data de validade, 
número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

43 

 
 
 
 

E 

42747 UNI 100 

CATETER NASAL DESATAVEL (tipo 
oculos), esteril, confeccionado em 
polivinil atoxico, contendo em sua 
extremidade um dispositivo de silicone 
(dois "dentes de garfo") que se adapta 
as narinas, com fixacao sobre as 
orelhas como oculos tamanhos adulto , 
embalado individualmente em papel 
grau cirurgico, com abertura em petala. 
devera constar externamente dados de 
identificacao,tipo de esterelizacao, 
procedencia, data de validade, numero 
do lote e registro no ms. cod 0133331 

1,13 

44 

 
 
 

E 2000344 UNI 500 

COLETOR DE URINA -- coletor de 
urina, material: plástico, tipo: sistema 
aberto, modelo: infantil, capacidade: 
cerca de 100 ml, características 
adicionais: adesivo hipoalergênico, 
embalagem individual com data de 
fabricação e validade e registro no MS. 

0,42 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 
203774 PAC 7.500 

COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, 
confeccionada em tecido 100% 
algodão, em trama fechada em crochê 
que não soltam fios e nem filamentos 
medindo 7,5 X 7,5, dimensão fechada 
e 7,5cm x 30cm, em dimensão aberta, 
com trama adequada, 13 fios p/cm2 , 
isenta de resíduos, acondicionada em 
embalagem contendo 500 (quinhentos) 
unidades constando externamente, 
dados de identificação conforme 
normas da ABNT - ( Portaria 106/2003 
do INMETRO e RDC n°: 185/01 da 
ANVISA. CBPF emitido pela ANVISA. 
Enviar amostra 

25,00 

46 

 
 

E 

2000345 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, material: não 
tecido, revestido com alginato de cálcio 
e sódio, formato: placa, dimensão: 
cerca de 10x20 cm, componentes: não 
aderente, característica adicional: 
hidrófilo, estéril, embalado 
individualmente. Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

27,90 

47 

 
 
 
 
 

E 

2000346 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, material: 
poliuretano, revestido com carvão 
ativado , nitrato de prata, silicone, 
formato: placa, dimensão: cerca de 
10x10 cm, permeável a gases e 
impermeável a líquidos, componentes: 
não aderente, flexível, estéril, 
embalados individualmente. Contém 

31,04 



 
 
 
 
 Arc   
 

27 
 

dados como lote, fabricação e validade, 
registro no MS. 

48 

 
 
 
 
 

E 
2000347 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, tipo: 
hidropolímero, material: poliuretano, 
com almofada em não tecido, revestido 
com silicone, dimensão: cerca de 
10x10 cm, permeável a gases e 
impermeável a líquidos, aderente, com 
borda, estéril,embalados 
individualmente. Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

16,90 

49 

 
 
 
 

E 2000348 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, material: não 
tecido, revestimento: revestido com 
alginato de cálcio e sódio, formato: 
placa, dimensão: cerca de 5x5 cm, 
componentes: não aderente, 
característica adicional: hidrófilo, 
estéril, embalados individualmente. 
Contém dados como lote, fabricação e 
validade, registro no MS. 

9,29 

50 

 
 
 
 

E 
2000349 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, tipo: 
hidrocolóide, material: poliuretano, 
revestimento: parte central com 
carmelose, gelatina e pectina, 
dimensão: cerca de 15x15 cm, 
opacidade: transparente, componentes: 
aderente com borda, característica 
adicional: indicador de troca. Estéril, 
embalados individualmente. Contém 
dados como lote, fabricação e validade, 
registro no MS. 

16,44 

51 

 
 
 

E 2000350 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, material: não 
tecido, preenchido com carvão ativado 
e prata, dimensão: cerca de 10x10 cm. 
Não aderente, estéril, embalados 
individualmente.Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

27,44 

52 

 
 
 
 

E 2000351 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, tipo: 
hidropolímero, material: poliuretano, 
revestimento: revestido com silicone, 
dimensão: cerca de 10x10 cm, 
permeável a gases e impermeável 
líquidos, aderente, estéril, embalados 
individualmente. Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

32,39 

53 

 
 
 
 
 

E 
 
 

2000512 UNI 300 

CURATIVO -- curativo, tipo: hidrogel, 
material: poliuretano e propilenoglicol, 
recoberto por filme de polietileno. 
Dimensão: cerca de 20x20 cm, 
opacidade: transparente, componentes: 
não aderente sem borda, 
características adicionais: recortável, 
estéril, embalados individualmente. 
Contém dados como lote, fabricação e 

56,50 
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validade, registro no MS. 

54 

 
 
 

E 
 

2000513 UNI 300 

CURATIVO TIPO HIDROFIBRA -- 
curativo, tipo: hidrofibra, revestimento 
com prata iônica, formato: quadrado, 
dimensão: cerca de 15x15 cm, sem 
borda, estéril, embalados 
individualmente. Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

94,00 

55 

 
 

E 

2000514 UNI 300 

CURATIVO TIPO HIDROPOLÍMERO -- 
curativo tipo hidropolímero, material: 
rayon e poliéster, revestimento: 
recoberto por poliuretano impregnado 
com prata, dimensão: cerca de 10x10 
cm; não aderente sem borda, 
recortável, estéril, embalados 
individualmente. Contém dados como 
lote, fabricação e validade, registro no 
MS. 

53,90 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
2000515 UNI 40.000 

AGULHA COLETA DE SANGUE À 
VÁCUO 25 X 0,8 MM --Utilizadas em 
punções venosas para coleta de 
sangue a vácuo. Descartável; Estéril;21 
G (25 mm x 0,8 mm); Siliconizada; 
Trifacetada. Esterilizadas por Óxido de 
Etileno. Rosca dupla tipo universal. 
Caixa com 100 unidades. Cápsulas em 
Polipropileno em cores padrão 
universal; Cânula em Aço 
Inoxídável;Agulha Bipolar. Embalada 
individualmente em cápsula 
hermeticamente fechadas com selo 
contendo data de valdidade, lote, 
calibre da agulha, método de 
esterilização e registro no MS 

0,47 

57 

 
 
 
 
 
 
 

E 
2000543 UNI 120 

AGULHA SPINAL 22Gx3 - 1/2 -- 
Agulha Spinal 22Gx3 - 1/2 - Procare - 
Unidade -- Canhão com visor 
translúcido e inteiramente cônico. 
Mandril metálico e com encaixe 
anatômico. Possui capa protetora da 
agulha. 22Gx3 - 1/2. Diâmetro da 
agulha: 0,70mm. 
Comprimento da agulha: 8,9cm. Cor: 
Branca. Agulha Raquidiana. Ponta 
Quincke .Aço inoxidável. Deverá 
constar em sua embalagem individual, 
dados como lote, fabricação, validade e 
registro no MS. 

11,00 

58 

 
 

E 

204818 UNI 3.000 

CLOREXEDINA a 2% é uma solução 
de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos, indicada como antisséptico 
tópico, antissepsia da pele no pré-
operatório.que possui em sua 
formulação um agente tensoativo., 
acondicionado em frasco plástico de 1 
litro, com tampa de rosca deverá 

16,75 
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constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde 

59 

 
 
 
 
 
 
 

E 

17992 UNI 500 

DETERGENTE ENZIMATICO, para 
instrumental cirurgico, formulacao com 
no minimo tres enzimas (protease, 
lipase e amilase), biodegradavel, ph 
neutro, nao irritante e nao corrosivo, 
acondicionado em galao de cinco litros. 
devera constar externamente dados de 
identificacao, procedencia, data de 
validade e registro no ministerio da 
saude. 

159,43 

60 

 
 
 
 
 

E 

45808 UNI 50 

ELETRODO PARA MONITORIZACAO, 
composto de botao em aco inox, sendo 
a parte superior adaptvel ao cabo do 
monitor e parte a inferior com gel 
condutor, circundado por tecido no-
tecido, com adesivo hipoalergico para 
fixacao em paciente adulto, cod 
0031591 

0,65 

61 
E 
 

59748 UNI 10 
ELETRODO ELETROCIRURGICO alca 
nº10 

113,75 

62 
E 

59747 UNI 10 
ELETRODO ELETROCIRURGICO alca 
nº8 

113,75 

63 
 

E 200589 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 10 

76,63 

64 
E 

200564 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 2 

70,00 

65 
 

E 200581 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 3 

76,63 

66 
 

E 200576 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 4 

69,90 

67 
 

200588 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 5 

69,90 

68 
 

E 
 

200577 UNI 10 
ELETRODO ALÇA DE LEEP para o 
tratamento de patologias do trato 
genital eletrôdo no tamanho 8 

80,00 

69 

 
 

E 
 

61557 ROL 60 

EMBALAGEM TUBULAR PRÓPRIA 
PARA ESTERELIZAÇÃO em 
autoclaves a vapor(papel, plástico) , 
produzido em papel grau cirúrgico e 
laminado de poliester/propileno, nas 
dimensões (L C) 20 cm x 100m 

131,62 

70 

 
 
 
 
 
 
 

42763 UNI 500 

EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE 
INFUSAO PARENTERAL, esteril, 
contendo conector (com tampa 
protetora) com ponta perfurante 
biselada adaptavel a frasco de vidro ou 
ampola plastica, camara gotejadora 
flexivel com respiro e filtro tubo 

1,59 
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E 

conector vinilico, de 1,20m de extensao 
com pinca rolete de alta precisao 
injetor lateral com borracha cicatrizante 
para administracao de medicamentos e 
conector tipo luer (universal), com 
tampa, e adaptavel a qualquer 
dispositivo de infusao macrogotas, 
embalado individualmente em papel 
grau cirurgico, com abertura em petala. 
devera constar externamente dados de 
identificacao, procedencia, tipo de 
esterelizacao data de validade, numero 
do lote e registro no ms. cod 13279 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

42764 UNI 5.000 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, 
confeccionado em tecidos de fios de 
algodao, com massa adesiva 
distribuida uniformimente e isenta de 
substancias alergicas, com bordas 
devidamente acabadas, no tamanho de 
10cm x 4,5m, embalado em carretel 
plastico, com protecao. devera constar 
externamente dados de identificacao, 
procedencia, data de validade, numero 
do lote e registro no ms. 0070654 

8,47 

72 

 
 
 
 
 
 
 

E 
42765 UNI 5.000 

ESPARADRAPO CIRURGICO (tipo 
micropore), confeccionado em duas 
faces, sendo uma em raiom de viscose 
nao-tecido, apresentando 
caracteristicas microporosas, 
radiotransparentes, nao-oclusiva 
(permitndo a passagem de liquido) a 
outra face deve ser confeccionada com 
adesivo sintetico (acrebato), 
hipoalergico, sem sensibilizantes, no 
tamanho de 25 x 4,5 , tipo carretel 
plastico com protecao, embalagem 
individual. cod 3955074devera constar 
externamente dados de identificacao, 
procedencia,data de validade, numero 
do lote e registro no ms 

8,90 

73 

 
 
 
 
 

P 

200738 CAI 300 

FILME PARA CAMARA A LASER dvm 
20 x 25 / 8 x 10 caixa com 100 fls, 
compativel com o sistema digital cr 
kodak - filme para mamografia., deverá 
constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

320,00 

74 

 
 

 
 
      E 

200611 ROL 300 

FILME PARA ULTRA-SONOGRAFIA, 
TIPO UPP-110S, dimensoes de 
110mm x 20m. Embalagem: rolo com 
20 metros, embalagem individual, 
deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

109,34 

75  2000517 CAI 100 FIO DE NYLON N° 0.0 -- fio de sutura, 54,34 
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E 

material: catgut (absorvível de forma 
natural) cromado com agulha; tipo da 
agulha: 1/2 Círculo Cilíndrica de 3,5 
cm, comprimento: 75cm, tipo de 
esterilização: Radiação Gama; caixa 
contendo 24 envelopes. Embalados 
individualmente, deverá conter dados 
externos como data de validade e 
registro no MS, com data de fabricação 
não ultrapassando 2 meses até a 
entrega.  

76 

E 

2000518 CAI 100 

FIO DE NYLON N° 2.0 - fio de sutura, 
material: catgut cromado com agulha, 
tipo fio: 2.0, comprimento: mínimo 70 
cm, tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento agulha: 2.0 cm, estéril, 
embalados individualmemte, deverá 
conter dados externos como data de 
validade e registro no MS, com data de 
fabricação não ultrapassando 2 meses 
até a entrega. Caixa contendo 24 
envelopes. 

39,82 

77 

 
 
 
 
 
 

E 
2000519 CAI 100 

FIO DE NYLON N° 3.0 - fio de sutura, 
material: nylon monofilamento, tipo fio: 
3.0, cor: preto, comprimento: 45cm, 
características adicionais: com agulha, 
tipo agulha:1/2 círculo cortante 
estriada, comprimento da agulha: 2,4 
cm, estéril, embalados individualmente, 
deverá conter dados externos como 
data de validade e registro no MS, com 
data de fabricação não ultrapassando 2 
meses até a entrega. Caixa contendo 
24 envelopes. 

42,11 

78 

 
 
 
 
 
 

E 
2000520 CAI 100 

FIO DE NYLON N° 4.0 -fio de sutura, 
material: nylon monofilamento, tipo fio: 
4.0, cor: preto, comprimento: 45cm, 
características adicionais: com agulha, 
tipo agulha:1/2 círculo cortante, 
comprimento da agulha: 2,5 cm, estéril, 
embalados individualmente, deverá 
conter dados externos como data de 
validade e registro no MS, com data de 
fabricação não ultrapassando 2 meses 
até a entrega. Caixa contendo 24 
envelopes. 

43,50 

79 

 
E 

2000521 CAI 100 

FIO DE NYLON N° 5.0 - fio de sutura, 
material: nylon monofilamento, tipo fio: 
5.0, cor: preto, comprimento: 45cm, 
características adicionais: com agulha, 
tipo agulha:1/2 círculo cortante, 
comprimento da agulha: 2,5 cm, estéril, 
embalados individualmente, deverá 
conter dados externos como data de 
validade e registro no MS, com data de 
fabricação não ultrapassando 2 meses 
até a entrega. Caixa contendo 24 

42,11 
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envelopes. 

80 

 
 
 
 
 

E 300529 UNI 8.000 

FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 
30 M -- Fita crepe adesiva cirúrgica, 
auto-aderente que tem como suporte 
papel hipoalergênico, medindo 19 mm 
(largura) x 30 m (comprimento), 
acondicionada em embalagem 
individual, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, data de validade, número 
de lote, e Registro no Ministério da 
Saúde. 

3,48 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
200568 UNI 500 

FIXADOR CITOLÓGICO 100 ml spray, 
solução de propilenoglicol e álcool 
absoluto que possui propriedades de 
fixação e sustentação da integridade 
celular de esfregaços de material 
biológico estendidos em lâmina de 
vidro, estes esfregaços quando fixados 
pelo fixador citológico e submetidos à 
coloração de Papanicolaou apresentam 
excelente características tintoriais com 
ausência de pseudo-acidofilias,deverá 
constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

13,04 

82 

 
 

E 
2000523 CAI 100 

FITA TESTE GLUTARON -- fita teste 
usada na leitura do teor de ativo na 
solução desinfetante. Embalagem com 
100 unidades. Contendo em sua 
embalagem dados como lote, 
fabricação e validade.  

322,08 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

2000524 UNI 50 

FORMOL 1LT - Solução de 
formaldeído (FORMOL) 4,0% (P/V), 
tamponado, ph entre 6,7 e 7,4; para 
fixaçaõ de biópcias e peças cirúrgicas, 
aspector incolor. Quimicamente 
equivalente a soluçãode formalina 10% 
(V/V);resultante da mistura de 100ml 
de formol comercial (37% P/P) + 900 
ml de água. Cada 1l da solução 
contém: 40g de formaldeído, 6,5 g de 
fosfotato de sódio dibásico anidro, 4,0 
g de fosfato de sódio monobásico di-
hidratado. Acondicionado em frasco 
apropriado, contendo 1 litro, reforçado 
e que mantenha a integralidade da 
solução, identificado com rótulo com 
número de lote, data de fabricação, 
validade, fórmula e procedência. 
Validade de 3 meses no ato da 
entrega. Acompanhado de FISPQ e de 
laudo de controle de qualidade que 
comprove as 
quantidades/concentrações de 
formaldeído e fosfatos de sódio. 

16,79 
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84 
 

E 2000525 M 50 
GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA -
- tamanho 200, com 50m de 
comprimento. 

1,79 

85 

 
 
 
 
 

E 

47801 UNI 120 

GLUTARALDEIDO 
concentracao/dosagem do produto 
forma de apresentacao galao forma 
farmaceutica solucao indicacao de uso 
desinfetante, esterilizante tempo de 
atividade 28 dias. registro na anvisa. 
cod 0098612 

26,88 

86 

E 

200883 UNI 10.000 

GORRO DESCARTÁVEL COM 
ELÁSTICO confeccionada em tecido 
não tecido 100% polipropileno, 
hipoalergênica, permeavel ao ar, 
garantindo o equilíbrio da sensação 
térmica durante o uso;média 
elasticidade, fácil ajuste, custura ultra-
sônica, tamanho único, ajustável a 
qualquer tamanho de cabeça. pacote 
com 100 unidades. deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, número de lote, e registro 
no ministério da saúde. 

0,29 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

200654 CAI 100 

INDICADOR BIOLÓGICO PARA 
ESTERELIZAÇÃO A VAPOR do tipo 
contido com tempo de resposta de no 
máximo 3 horas, por método de 
fluorescencia, indicado para contotrole 
de qualidade biológica de ciclos de 
esterelização a vapor saturado em 
esterelizadores equipados com pré-
vácuo ou esterelizadores 
gravitacionais. Composto por uma tira 
de papel contendo uma população 
microbiana mínima de 100.000 (cem 
mil) esporos secos e calibrados de 
geobacillus stearothermophillus 
(ATCC7953, com certificado de 
qulaidade assegurada), acondicionada 
em uma ampola plástica contendo uma 
ampola de vidro com caldo nutriente 
fechada por uma tampa marrom com 
abertura lateriais e protegidas por 
papel hidrofóbico. Cada ampola possui 
um rótulo externo que informa o lote, a 
data de fabricação do produto 
contendo campos para identificação da 
ampola e um indicador químico externo 
que diferencia as ampolas processados 
das não processadas, caixa de 
monitorar com 50 unidades, deverá 
constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde 

649,50 

88  2000526 CAI 200 INDICADOR BIOLÓGICO PARA 29,82 



 
 
 
 
 Arc   
 

34 
 

 
 
 
 
 

E 

MONITORAR CICLOS -- Indicador 
biológico desenvolvido para a 
monitorização e avaliação dos ciclos de 
esterilização em autoclaves a vapor. 
Resultados finais após 24 horas de 
incubação (Certificado pelo FDA / US). 
indicador químico Classe 4 na etiqueta 
de identificação. Dimensões: Ampola: 
A:45,5 x D:8,4 mm. Embalagem com 
100 unidades 

89 

 
 
 
 

E 2000527 CAI 200 

INDICADOR FÍSICO CLASSE V -- 
Indicador físico classe V (integrador) 
Norma Técnica: ISO 11140-1 e EN 
867-1 Dimensões do Indicador: 72 x 23 
mm. Apresentação: Caixas com 200 
unidades. Parâmetro: 121°C, 128°C ou 
134°C Composição: Tira de papel, tinta 
indicativa isenta de chumbo e metais 
pesados 

348,63 
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E 43507 UNI 8.000 

KIT DE ESPECULO VAGINAL PARA 
EXAME PAPANICOLAU contendo uma 
escova endocervical,lamina e espatula 
de ayres embalagem individual esteril. 
devera constar externamente dados de 
identificacao, tipo de esterelizacao 
procedencia, data de validade, numero 
do lote e registro no ms.tamanho 
medio.cod 4075014 

2,44 

91 

 
 
 
 

E 
206441 UNI 8.000 

KIT GINECOLÓGICO G - Kit de 
espéculo vaginal para exame 
papanicolau contendo uma escova 
endocervical, lâmina e espátula de 
Ayres, embalagem individual estéril, 
deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, tipo de 
esterelização, data de validade, 
número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. . 

3,15 

92 

 
 
 
 
 
 
 

E 

45363 UNI 8.000 

KIT DE ESPECULO VAGINAL PARA 
EXAME PAPANICOLAU contendo uma 
escova endocervical, lamina e espatul 
de ayres embalagem individual esteril. 
devera constar externamente dados de 
identificacao, tipo de esterelizacao 
procedencia, data de validade, numero 
do lote e registro no ms. cod 0026848 

2,29 

93 

 
 
 
 
 
 

E 
200580 UNI 1.000 

LÂMINA DE BISTURI Nº 11, em aço 
inoxidável ou em aço carbono, 
descartável, estéril, embalado 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana de 
abertura e transferência asséptica, 
isenta de rebarbas, com lâmina 
perfeitamente afiada, adaptável aos 
cabos de bisturi padrão, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 

0,36 
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data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde.  

94 

 
 
 
 
 
 

E 203743 UNI 1.000 

LÂMINA DE BISTURI Nº 15, em aço 
inoxidável ou em aço carbono, 
descartável, estéril, embalado 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana de 
abertura e transferência asséptica, 
isenta de rebarbas, com lâmina 
perfeitamente afiada, adaptável aos 
cabos de bisturi padrão, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. 

0,36 

95 

 
 
 
 
 
 
 

E 
201986 UNI 1.000 

LÂMINA DE BISTURI Nº 23, em aço 
inoxidável ou em aço carbono, 
descartável, estéril, embalado 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana de 
abertura e transferência asséptica, 
isenta de rebarbas, com lâmina 
perfeitamente afiada, adaptável aos 
cabos de bisturi padrão, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. 

0,36 

96 

 
 
 
 
 
 

P 
200974 PAC 3.750 

LENÇOL DESCARTÁVEL, 
confeccionado em tecido não tecido 
(TNT) 100% polipropileno, não estéril, 
nas medidas 2m x 90 cm, na cor verde 
ou branca, pacote contendo 10 
unidades deverá constar externamente 
dados de identificação, procedência, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. data 
de fabricação dentro do semestre de 
emissão da NF. 

23,60 

97 

E 
 

59350 UNI 5.000 

LUVA CIRÚRGICA 7,5 estéril, com 
numeração de acordo com o padrão 
Nacional, comfeccionada em látex 
natural, com sensibilidade tátil, formato 
anatômico em ambas as mãos, com 
textura uniforme sem falha, boa 
elasticidade e resistência com punho 
alto arrematado de forma a manter o 
seu formato anatômico com perfeita 
adaptação, lubrificada internamente, o 
par deve estar acondicionado em 
envelopes marcando mão direita e 
esquerda, dobrada sobre si, embalada 
individualmente (par) de forma a 
preservar a técnica asséptica de 
abertura em pétala, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 

1,79 
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data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. 
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E 
59351 UNI 3.000 

LUVA CIRÚRGICA 8,0 estéril, com 
numeração de acordo com o padrão 
Nacional, comfeccionada em látex 
natural, com sensibilidade tátil, formato 
anatômico em ambas as mãos, com 
textura uniforme sem falha, boa 
elasticidade e resistência com punho 
alto arrematado de forma a manter o 
seu formato anatômico com perfeita 
adaptação, lubrificada internamente, o 
par deve estar acondicionado em 
envelopes marcando mão direita e 
esquerda, dobrada sobre si, embalada 
individualmente (par) de forma a 
preservar a técnica asséptica de 
abertura em pétala, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. 

1,79 

99 

E 

200569 PAR 3.000 

LUVA CIRÚRGICA 7,0 estéril, com 
numeração de acordo com o padrão 
Nacional, comfeccionada em látex 
natural, com sensibilidade tátil, formato 
anatômico em ambas as mãos, com 
textura uniforme sem falha, boa 
elasticidade e resistência com punho 
alto arrematado de forma a manter o 
seu formato anatômico com perfeita 
adaptação, lubrificada internamente, o 
par deve estar acondicionado em 
envelopes marcando mão direita e 
esquerda, dobrada sobre si, embalada 
individualmente (par) de forma a 
preservar a técnica asséptica de 
abertura em pétala, deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterelização, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. 

1,79 

100 

 
 
 
 
 
 

P 
300555 CAI 2.625 

LUVA DE PROCEDIMENTO de latex -- 
tamanho g -- Luva de procedimentos 
de látex 100% natural, não estéril, 
ambidestras, resistentes, com tensão 
de ruptura mínima, atendendo ao 
padrão 1.5 AQL, com superfície lisa. 
Caixa com o mínimo de 100 unidades 
(o total solicitado de caixas deve ser 
respeitado independente de se 
fornecer a quantidade mínimo ou 
superior de luvas por caixa) . Validade 
mínima de 01 ano. 

89,93 

101 
 
 
 

300554 CAI 3.000 
LUVA DE PROCEDIMENTO de latex -- 
tamanho m -- luva de procedimentos 
de látex 100% natural, não estéril, 

87,99 
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ambidestras, resistentes, com tensão 
de ruptura mínima, atendendo ao 
padrão 1.5 AQL, com superfície lisa. 
Caixa com o mínimo de 100 unidades 
(o total solicitado de caixas deve ser 
respeitado independente de se 
fornecer a quantidade mínimo ou 
superior de luvas por caixa) . Validade 
mínima de 01 ano. 
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P 
 

300553 CAI 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO de latex -- 
tamanho p -- Luva de procedimentos 
de látex 100% natural, não estéril, 
ambidestras, resistentes, com tensão 
de ruptura mínima, atendendo ao 
padrão 1.5 AQL, com superfície lisa. 
Caixa com o mínimo de 100 unidades 
(o total solicitado de caixas deve ser 
respeitado independente de se 
fornecer a quantidade mínimo ou 
superior de luvas por caixa) . Validade 
mínima de 01 ano. 

87,99 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

43922 CAI 1.000 

LUVA PLASTICA ESTERIl 
confeccionada em copolimero atoxico 
transparente, ambidestra, flexivel, no 
tamanho unico embalada 
individualmente, em pacotes com 100 
unidades. devera constar externamente 
dados de identificacao, tipo de 
esterelizacao, procedencia, data de 
validade, numero do lote e registro no 
mS. COD 0147751 

12,78 

104 

 
 
 

E 2000528 UNI 100 

LUGOL FRASCO 500ML-- Lugol 2%. 
Quantidade por porção: Iodo 
Inorgânico: 2 %; Iodeto de potássio 
:10%; Água Destilada: 30 ml. Frasco 
com aproximadamente 500ml. Deverá 
conter em sua embalagem dados como 
lote, fabricaçaõ e validade.  

68,08 

105 

 
 
 
 
 
 
 

P 206636 CAI 3.750 

MASCARA CIRURGICA - composta 
por 3 camadas externas de TNT 20 
g/m2 e 1 camada interna de filtro de 
retenção bacteriana meltblown 20 
g/m2. Eficiência de retenção 
bacteriológica (EFB): 99,8% - Aprovada 
segundo os parâmetros estabelecidos 
na ABNT, dispondo de três camadas 
soldadas tecnologicamente por 
ultrassom. Suas camadas externas e 
internas são compostas de não tecido 
Spunbonded e a camada intermediária 
é composta por não tecido 
Meltblown,que estabelece o meio 
filtrante. Validade mínima de 03 anos. 

23,20 
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206635 UNI 10.000 

MASCARA N 95 - Respirador 
semifacial descartável, dobrável, 
constituído de filtro mecânico de Não-
tecido (TNT), desenvolvida em fibras 

2,89 
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sintéticas sobrepostas aleatoriamente. 
Confeccionada em peça única com 06 
camadas, filtros tratados 
eletrstaticamente, preservado 
externamentepor feltro de TNT, partes 
incorporadas por ultrassom; clipe nasal 
para ajuste protegendo a vedação do 
respirador. Validade mínima de 03 
anos. 

107 

 
 
 
 
 
 
 

E 
2000529 UNI 5 

PASTA PARA 
ELETROENCEFALOGRAMA -- Pasta 
para Eletroencefalograma - 
composição balanceada permitindo 
maior estabilidade; pH adequado; 
Baixa perda de umidade; Não tóxico e 
não irritante;Solúvel em água 
facilitando sua remoção dos eletrodos 
e da pele; Rendimento de 
aproximadamente 100 exames por 
pote de 1kg; Validade: 02 anos. Deverá 
conter em sua embalagem dados como 
lote, fabricaçao, validade e registro na 
Anvisa. 

77,44 

108 
 

P 59373 UNI 112.500 
PAPEL CREPADO 75cmm x 75 cmm 
com 100% celulose, na gramatura 
60g/m2 na cor verde 

3,06 
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2000530 CAI 60 

PAPEL TÉRMICO PARA 
IMPRESSORA DE VÍDEO -- Papel 
térmico para impressora de vídeo 
(papel UPP 110 HD); dimensões: 
110mm x 20m; compatível coom 
impressora: UP D897; rendimento 215 
impressões. Caixa com 10, 15 ou 20 
unidades. 

694,90 
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206095 CAI 500 

PAPEL TERMOSSENSÍVEL , 108mm x 
200 folhas, compatível com Mortara Eli 
150, cadastrado na ANVISA, Vlildade 
por 2 anos 

30,24 
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2000531 PAC 500 

PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA 
ECG -- Papel termosensível para 
eletrocardiograma compatível com 
modelo ELI 150. Milimetrado, 
dimensões: 140mm x 100mm. Pacote 
com 150 folhas. 

31,90 

112 
E 

203860 UNI 600 
PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA 
ECG nas medidas 58 x 30 

8,21 
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204837 PAC 1.000 

SAPATILHA PROPÉ descartável com 
Elástico, antialérgica, em TNT branco, 
com 10 gr, 100% polipropileno Não 
estéril Não inflamável Embalagem com 
100 unidades Registro no Ministério da 
Saúde 80273450003 

16,95 
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206641 UNI 400 

PROTECAO FACIAL INDIVIDUAL - 
Protetor facial de segurança composto 
de coroa e suspensão plástica; 
regulagem de tamanho através de 
ajuste simples e visor de material 

16,50 
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E plástico (PET) incolor; Largura 
aproximada de 205 mm de largura e 
200 mm de altura; O visor é preso à 
coroa por meio de 3 rebites metálicos; 
Proteção da face do usuário contra 
impactos de partículas volantes multi-
direcionas e respingos de líquidos. 
Validade mínima de 3 anos. 
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E 61563 UNI 100 

PROTETOR AURICULAR de cordão 
de silicone vem com uma caixa com 
clipe para armazenar o produto. 
Produzido em polímero tamanho único 
com tres flanges tipo cogumelo 

1,60 
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E 
42794 UNI 100 

SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE 
TRICOSANO 0,5%, frasco plastico com 
tampa de rosca de 1 litro . devera 
constar externamente dados de 
identificacao, procedencia, data de 
validade, numero do lote e registro no 
ms 

27,00 
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42795 UNI 100 

PVPI TOPICO E ANTI-SPTICO para 
profilaxia de infeccoeses e 
queimaduras, solucao aquosa, 10% de 
polivinilpilorridona, 1% iodo, 100ml gua 
destilada dever constar externamente 
dados de identificao, procedncia, data 
de validade, nmero do lote e registro no 
ms 

16,55 
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E 

1012066 PAC 1.000 

SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ 
MATERIAL INFECTANTE - 100 L -- 
Sacos para lixo hospitalares (resíduos 
hospitalares e também utilizados em 
clínicas diversas), confeccionados em 
polietileno de alta densidade (PEAD), 
de material virgem, com pigmentação 
branco leitoso com solda lateral 
contínua, homogênea e uniforme. Leva 
o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 
9191 da ABNT, resolução da ANVISA e 
outras correlatas e/ou mais atualizadas 
(INMETRO entre outras). 
O saco de lixo infectante deve possuir 
boa resistência mecânica e a 
opacidade necessária para o qual se 
destina. 
 
Capacidade aproximada: 100 L - 110 L 
Tamanho aproximado (padrão): 75 cm 
x 105 cm 
Pacote contendo 100 unidades. 

48,00 
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E 
43938 UNI 150.000 

SACO PLASTICO DE LIXO 
HOSPITALAR, leitoso, com tarja, 
reforçado, infectante, 0,8 micas nbr 
9191 

0,50 
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200827 UNI 150.000 
SACO DE LIXO HOSPITALAR com 
capacidade normal de armazenamento, 

0,35 
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E 

confeccionado com resina 
termoplástica e apresentando solda 
contínua homogenia, uniforme, classe I 
capacidade para 50 litros, devendo 
conter a identificação da marca e do 
fabricante, conforme norma 
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E 
204821 UNI 2.000 

DISPOSITIVO INFUSÃO 
INTRAVENOSA (SCALP) 23 - esteril, 
atóxico, apirogênico, agulha com bisel 
curto, biangulado, trifacetado, de 
aplicação precisa, protetor de agulha 
rígido cobrindo toda a extensão, asas 
de empunhadeira (borboleta) flexíveis. 
Produto de acordo com a NR32 
registro e CBPF expedido pela ANVISA 

0,29 
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E 
 204822 UNI 2.000 

DISPOSITIVO INFUSÃO 
INTRAVENOSA (SCALP) 21 - esteril, 
atóxico, apirogênico, agulha com bisel 
curto, biangulado, trifacetado, de 
aplicação precisa, protetor de agulha 
rígido cobrindo toda a extensão, asas 
de empunhadeira (borboleta) flexíveis. 
Produto de acordo com a NR32 
registro e CBPF expedido pela ANVISA 

0,29 
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P 
300524 UNI 37.500 

SERINGA 1 ML COM AGULHA 25 X 6 
-- Bico Slip - Látex Free - Estéril - 
Apirogênica - Atóxica - Produto de uso 
único - Corpo transparente graduado - 
Cilindro com anel de retenção - Com 
Agulha (25x6) e dispositivo de 
segurança- Embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplásticos e selados termicamente; 
apirogênico, atóxico, produto estéril. 

1,79 
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300523 UNI 50.000 

SERINGA 1 ML COM AGULHA 20 X 
5,5 -- Bico Slip - Látex Free - Estéril - 
Apirogênica - Atóxica - Produto de uso 
único - Corpo transparente graduado - 
Cilindro com anel de retenção - Com 
Agulha (20 x 5,5) e dispositivo de 
segurança - Embaladas 
individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplásticos e 
selados termicamente; apirogênico, 
atóxico, produto estéril. 

0,32 
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E 300522 UNI 50.0000 

SERINGA 1 ML COM AGULHA 13 X 
4,5 -- Bico Slip - Látex Free - Estéril - 
Apirogênica - Atóxica - Produto de uso 
único - Corpo transparente graduado - 
Cilindro com anel de retenção - Com 
Agulha (13 x 4,5) e dispositivo de 
segurança - Embaladas 
individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplásticos e 
selados termicamente; apirogênico, 
atóxico, produto estéril.  

0,42 

126  44438 UNI 50.000 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL, 0,19 
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E confeccionada em polipropileno 
translucido (transparente), atoxico, com 
graducao externa com boa visualizao, 
bico simples ou luer lock, central, 
embolo com formato anatomico, 
ponteira de borracha atoxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada a 
seringa, capacidade de 3ml, embalada 
individualmente em papel grau 
cirurgico, com abertura tipo petala, com 
agulha 20 x 5.5. dever constar 
externamente dados de identificao,tipo 
de esterelizao, procedncia, data de 
validade, nmero do lote e registro no 
ms 
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E 

44436 UNI 50.000 

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL, 
confeccionada em polipropileno 
translucido (transparente), atxico, com 
graduao externa com boa visualizao, 
bico simples ou luer lock, central, 
mbolo com formato anatmico, ponteira 
de borracha atxica, siliconizada, 
perfeitamente ajustada a seringa, 
capacidade de 3ml, embalada 
individualmente em papel grau 
cirurgico, com abertura tipo petala, com 
agulha 25 x 6. dever constar 
externamente dados de identificao,tipo 
de esterelizao, procedncia, data de 
validade, nmero do lote e registro no 
ms 

0,44 
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E 2000532 UNI 50.000 

SERINGA DES. 3ML -- Seringa 3ml 
com dispositivo de segurança 
articulado acoplado ao corpo da 
seringas em atendimento à NR 32 e 
portaria 1748 MTE, bico luer lock (tipo 
rosca) trava de segurança que impede 
desprendimento, dispositivo acionado 
com apenas um dedo,que dispensa 
uso de superfície rígida para seu 
acionamento, estéril a óxido de etileno, 
melhor leitura na dosagem através de 
stopper mais fino, êmbolo não se 
desprende do cilindro devido ao 
especial anel de retenção. 
Confeccionadas em polipropileno 
Siliconização interna que garante 
suavidade no deslize e controle preciso 
na aspiração e aplicação de 
medicamentos.Cilindro com anel de 
retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. 

0,60 
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47921 UNI 50.000 

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL, 
confeccionada em polipropileno 
translucido (transparente), atoxico com 
graduacao externa com boa 
visualizacao, bico simples ou luer lock, 

0,44 
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E 

central,embolo com formato anatomico, 
ponteira de borracha atoxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada a 
seringa, capacidade de 3ml, embalada 
individualmente em papel grau 
cirurgico, com abertura tipo petala, com 
agulha 25 x 7,0. deve constar 
externamente dados de identificacao, 
tipo de esterelizacao, procedencia, 
data de validade, numero do lote e 
registro no ms cod 0074279. 
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E 
204819 UNI 50.000 

SERINGA 10ML S/ AGULHA 
HIPODÉRMICA com dispositivo de 
segurança articulado acoplado ao 
corpo da seringas em atendimento à 
NR 32 e portaria 1748 MTE, bico luer 
lock trava de segurança que impede 
desprendimento, dispositivo acionado 
com apenas um dedo,que dispensa 
uso de superfície rígida para seu 
acionamento, estéril a óxido de etileno 
enviar CBPF emitido pela Anvisa e 
registro produto. Enviar amostra 

0,61 
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E 
204820 UNI 30.000 

SERINGA 20ML S/ AGULHA 
HIPODÉRMICA, bico luer lock trava de 
segurança que impede desprendimento 
do êmbulo, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, com abertura 
tipo pétala, estéril a óxido de etileno 
enviar CBPF e registro emitido pela 
Anvisa produto. Enviar amostra. 

0,93 
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E 

2000533 UNI 50.000 

SERINGA DESC 5 ML-- Seringa 5ml 
com dispositivo de segurança 
articulado acoplado ao corpo da 
seringas em atendimento à NR 32 e 
portaria 1748 MTE, bico luer lock (tipo 
rosca) trava de segurança que impede 
desprendimento, dispositivo acionado 
com apenas um dedo,que dispensa 
uso de superfície rígida para seu 
acionamento, estéril a óxido de etileno, 
melhor leitura na dosagem através de 
stopper mais fino, êmbolo não se 
desprende do cilindro devido ao 
especial anel de retenção. 
Confeccionadas em polipropileno 
Siliconização interna que garante 
suavidade no deslize e controle preciso 
na aspiração e aplicação de 
medicamentos.Cilindro com anel de 
retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. 

1,00 
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206012 UNI 100 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 M 
Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta 
conexões seguras e sem vazamentos. 
-Corpo lubrificado, com escala externa 

2,49 
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gravada, precisa e visível. 
-Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira 
estabilidade à seringa quando em 
superfície plana. 
-Êmbolo com ramificações em sua 
base para facilitar a aplicação sem 
deslize dos dedos. 
-Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo 
da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de 
borracha fixado em sua extremidade. 
-Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua 
utilização, permite a abertura e 
transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, data de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
-Oferece melhor leitura na dosagem 
através de stopper reto e mais fino. 
-Êmbolo reto não se desprende do 
cilindro devido ao anel de retenção. 
-Cilindro siliconado que proporciona 
deslizamento suave. 
-Cilindro transparente e com escala 
nítida. 
-Flange com desenho que facilita à 
adaptação dos dedos durante a 
aplicação ou aspiração.  
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E 
2000534 FRS 50 

SOLUÇÃO CONCENTRADA DE 
POLICRESULENO 12 ML -- solução 
antisséptica, hemostática, sendo 
diluída em água e 36% (360mg/g) de 
policresuleno, uso tópico. Deverá 
constar em sua embalagem dados 
como lote, fabricação e validade. 
Registro no MS, frascos com 12ml.  

28,50 
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E 
206014 UNI 40 

SONDA FOLEY 2V Nº14 LÁTEX 
 
- Balão resistente a alta pressão e de 
fácil insuflação; 
- Sonda com orifício distal e diâmetro 
interno liso, propiciando drenagem 
rápida e eficiente; 
- Válvula de insuflação eficaz que 
assegura o enchimento e 
esvaziamento do balão durante sua 
utilização; 
- Conector universal que permite 
perfeita adaptação em qualquer tipo de 
bolsa coletora. 

5,33 
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206013 UNI 40 
SONDA FOLEY 2V Nº12 LÁTEX 
 
- Balão resistente a alta pressão e de 

5,33 
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fácil insuflação; 
- Sonda com orifício distal e diâmetro 
interno liso, propiciando drenagem 
rápida e eficiente; 
- Válvula de insuflação eficaz que 
assegura o enchimento e 
esvaziamento do balão durante sua 
utilização; 
- Conector universal que permite 
perfeita adaptação em qualquer tipo de 
bolsa coletora. 
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2000535 UNI 40 

SONDA FOLEY 2V Nº18 LÁTEX -- 
Balão resistente a alta pressão e de 
fácil insuflação; Sonda com orifício 
distal e diâmetro interno liso, 
propiciando drenagem rápida e 
eficiente; Válvula de insuflação eficaz 
que assegura o enchimento e 
esvaziamento do balão durante sua 
utilização; Conector universal que 
permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora. 

5,33 
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E 

201399 UNI 20 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 10 
Sonda longa para sondagem gástrica, 
estéril, descartável calibre 10. 
Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, 
medindo aproximadamente 110 cm. 
Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal 
com ponta arredondada, orifício circular 
centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre. O produto 
deverá ter o seu calibre e a marcação 
de comprimentos gravados 
externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento 
de sua utilização, permita a abertura e 
a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. 11 
Embalagem: O produto deverá ser 
acondicionado individualmente de 
acordo com as normas de Embalagens 
e Esterilização, garantindo abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Reembalados de acordo  

1,22 

139  201512 UNI 40 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 0,95 
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DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 12 
Sonda longa para sondagem gástrica, 
estéril, descartável calibre 10. 
Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, 
medindo aproximadamente 110 cm. 
Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal 
com ponta arredondada, orifício circular 
centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre. O produto 
deverá ter o seu calibre e a marcação 
de comprimentos gravados 
externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento 
de sua utilização, permita a abertura e 
a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. 11 
Embalagem: O produto deverá ser 
acondicionado individualmente de 
acordo com as normas de Embalagens 
e Esterilização, garantindo abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Reembalados de acordo  
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202615 UNI 50 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 14 
Sonda longa para sondagem gástrica, 
estéril, descartável calibre 10. 
Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, 
medindo aproximadamente 110 cm. 
Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal 
com ponta arredondada, orifício circular 
centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre. O produto 
deverá ter o seu calibre e a marcação 
de comprimentos gravados 
externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento 
de sua utilização, permita a abertura e 
a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 

0,98 
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lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. 11 
Embalagem: O produto deverá ser 
acondicionado individualmente de 
acordo com as normas de Embalagens 
e Esterilização, garantindo abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Reembalados de acordo  
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201479 UNI 20 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 16 
Sonda longa para sondagem gástrica, 
estéril, descartável calibre 10. 
Confeccionada em polivinil 
transparente atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, 
medindo aproximadamente 110 cm. 
Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, 
permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal 
com ponta arredondada, orifício circular 
centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre. O produto 
deverá ter o seu calibre e a marcação 
de comprimentos gravados 
externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento 
de sua utilização, permita a abertura e 
a transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. 11 
Embalagem: O produto deverá ser 
acondicionado individualmente de 
acordo com as normas de Embalagens 
e Esterilização, garantindo abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Reembalados de acordo  

1,38 
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E 
2000536 UNI 30 

SONDA NASOENTÉRICA N° 14 -- 
Linha radiopaca para RX; Conector 
superior Y;Ponta atraumática com 
peso; Acompanha fio guia em aço 
inoxidável; Embalada em blister ou 
papel grau cirúrgico; Esterilizado à gás 
óxido de etileno; Cor: Branco. 
Comprimento: 1,09m. Fabricada em 
tubo atóxico de poliuretano. Deverá 
constar dados externos como validade, 
fabricação e registro no MS. 

12,79 
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2000537 UNI 2.000 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 
08 -- confeccionada em tubo de PVC, 

0,54 
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atóxico, apirogênico, cristal, 
transparente de paredes finas e 
maleáveis, com 50 cm de 
comprimento, calibre 8. Com ponta 
arredondada e aberta, com 02 furos 
laterais e provida na outra extremidade 
de um conector em Y para controle da 
aspiração. O produto será embalado 
individualmente em envelopes 
confeccionados em papel grau 
cirúrgico, identificado, contendo 01 
unidade e acondicionado em caixa de 
papelão. Registro no MS. Esterilizado 
por Raio Ionizante, com validade de 4 
anos a partir da data de fabricação do 
lote, desde que a embalagem não 
tenha sido violada. 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
2000538 UNI 2.000 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 
10 -- confeccionada em tubo de PVC, 
atóxico, apirogênico, cristal, 
transparente de paredes finas e 
maleáveis, com 50 cm de 
comprimento, calibre 10. Com ponta 
arredondada e aberta, com 02 furos 
laterais e provida na outra extremidade 
de um conector em Y para controle da 
aspiração. O produto será embalado 
individualmente em envelopes 
confeccionados em papel grau 
cirúrgico, identificado, contendo 01 
unidade e acondicionado em caixa de 
papelão. Registro no MS. Esterilizado 
por Raio Ionizante, com validade de 4 
anos a partir da data de fabricação do 
lote, desde que a embalagem não 
tenha sido violada. 

0,58 
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E 

2000539 UNI 2.000 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 
12 -- confeccionada em tubo de PVC, 
atóxico, apirogênico, cristal, 
transparente de paredes finas e 
maleáveis, com 50 cm de 
comprimento, calibre 12. Com ponta 
arredondada e aberta, com 02 furos 
laterais e provida na outra extremidade 
de um conector em Y para controle da 
aspiração. O produto será embalado 
individualmente em envelopes 
confeccionados em papel grau 
cirúrgico, identificado, contendo 01 
unidade e acondicionado em caixa de 
papelão. Registro no MS. Esterilizado 
por Raio Ionizante, com validade de 4 
anos a partir da data de fabricação do 
lote, desde que a embalagem não 
tenha sido violada. 

0,66 
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2000540 PAC 800 
SWAB ESTÉRIL PACOTE COM 100 
UN -- Haste confeccionada em 

59,99 
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polipropileno (PP). Algodão especial de 
alta absorção. Esterilizados por Óxido 
de Etileno. Swab estéril em haste 
plástica para coleta de material 
biológico como secreções de 
orofaringe, ocular, material genético, 
procedimentos ginecológicos e todo 
tipo de coleta de material que precise 
ser absorvido. O swab estéril vem com 
algodão especial de alta absorção, que 
garante uma abundante coleta 
facilitando assim a análise do material 
coletado. Embalados individualmente, 
pacotes com 100 unidades. Deverá 
constar dados de identificação, 
fabricação, validade e registro no MS. 
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E 

2000541 UNI 30 

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -- 
Cor: Branco. Termômetro Digital de 
Haste Flexível, de temperatura 
máxima, unidade de medição graus 
Celsius (°C) com precisão por decimal. 
Emissão de diferentes sinais sonoros 
(beeps), de acordo com o momento. 
Um para quando ele estiver pronto 
para o uso e um ao final medição da 
temperatura. Desliga automaticamente. 
Ecologicamente correto. Faixa de 
medição de +32°C a +42°C, 
Dimensões: 126mm x 18,5mm x 
10mm;Função auto-desligamento: após 
10 minutos; Vida útil: 250h ou até 1.000 
usos. Instrumento à prova d´água; 
Registro no inmetro. 

16,51 
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2000542 PAC 600 

TESTE BOWIE E DICK -- Indicador 
químico Teste bowie e dick em folhas, 
classe 2, medindo 21,59cm X 27,94 
cm; dentro das normas ISSO 11.140-3 
e AAMI-ST66. Composto por uma folha 
impregnada com um indicador químico 
sensível posicionada após várias 
camadas de papel cartão poroso, 
espuma e uma folha especial de alerta, 
que possibilita a identificação de outras 
falhas de remoção incompleta de ar. 
Pacote com 30 ou 50 unidades. 

294,66 
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E 205090 UNI 480 
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A 
VÁCUO com gel e ativador de coágulo 
16 x 100mm, tampa amarela volume  

1,42 
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205623 UNI 480 

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A 
VÁCUO com gel-e ativador de coágulo 
16x100mm, tampa amarela volume de 
aspiração 9ml. unidade. 

1,42 
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204619 UNI 480 

TUBO PLASTICO PARA COLETA A 
VACUO com fluoreto tamanho 
13x75mm volume aspirado 4ml com 
registro na anvisa 

1,06 

152  200907 UNI 480 TUBO VACUTAIMER COM EDTA-K3 0,76 
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PARA HEMATOLOGIA. edta-k3 é mais 
solúvel e menos tóxico. o aditivo é 
pulverizado no interior estéril, medindo 
13x75mm, tubo não siliconado, o que 
previne minicoágulos, tampa roxa, 
deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, tipo de 
esterilização, data de validade, número 
de lote e registro no ministério da 
saúde.  
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206169 PAC 480 

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A 
VÁCUO em plástico PET, transparente, 
incolor, estéril medindo 16 x 100mm, 
aspiração de 10 ml com heparina de 
sódio,embalagem contendo 100 und. 

124,31 

154 

 
 
 
 
 

E 
 

44895 UNI 480 

COLETA DE SANGUE A VACUO, com 
edta 13 x 75 mm, com tampa de 
borracha roxa. devera constar 
externamente dados de identificacao, 
tipo de esterelizacao, procedencia, 
data de validade, numero do lote e 
registro no ministerio da saude. 

0,41 

155 

 
 
 

E 
 

205264 UNI 480 

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A 
VÁCUO, em plástico P.E.T, 
transparente, incolor, estéril, medindo 
13x75mm, aspiração de 2mL, sem 
aditivo, com ativador de coágulo. Tubo 
não siliconizado, rolha de borracha 
siliconizada com tampa plástica 
protetora tipo HEMOGARD, na cor 
vermelho. Esterilizado a Radiação 
gama. Tubos etiquetados, contendo: nº 
de lote, prazo de validade, volume de 
aspiração e nº de catálogo. 
Embalagem: bandeja em isopor, 
revestido em plástico,s cada. NCM nº 
39.26.9040 - Marca BD Vacutainer - 
Procedência : UK - Registro do 
Ministério da Saúde  

0,42 

156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

2000657 UNI 1.000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 
300ML -- Frasco para Nutrição Enteral 
de 300ML não estéril, Frasco 
fracionador para soluções enterais; 
Livre de bisfenol; Radiação ionizante; 
Atóxico; Com dispositivo para fixação 
em suporte; Tampa de rosca com 
saída para adaptar ao equipo; Permite 
tratamento térmico: aquecimento ou 
resfriamento de soluções enterais; 
Com dispositivo para fixação em 
suporte: Alça de fixação na sua base 
para pendurar o frasco com 
travamento; Altura do produto: 14 cm; 
Largura do produto: 7cm; altura do 
produto: 14cm; peso aproximado: 
0,021kg; Profundidade do produto: 

1,00 



 
 
 
 
 Arc   
 

50 
 

8cm. Garantia de 3 meses e registro na 
Anvisa. 

157 
 
 

E 
204621 UNI 480 

TUBO VACUTAINER com edta 4,0 ou 
4,5 com atender aos requisitos da rdc 
nº 206, de 17 de novembro de 2006 ml 

1,15 

158 

 
 
 

E 

2000681 UNI 3.000 

FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE -- 
Confeccionada em duas faces, sendo o 
dorso em papel crepado tratado, com 
impressão de sinalizador que indique 
passagem pelo processo de 
esterilização em autoclave (listas 
brancas na diagonal), e na outra face 
adesivo especial, resistente a altas 
temperaturas, medindo 19mm x 30m, 
em rolos embalados individualmente 
em saco plástico. Deverá constar 
externamente dados de identificação, 
procedência, data de validade, número 
do lote e registro no MS.  

4,37 

159 

 
 

E 
2000682 GAL 600 

GEL PARA ULTRASSON -- Para 
transmissão, galão contendo 5 kg. 
Deverá constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, numero do lote e registro no 
MS.  

20,50 

160 

 
 
 
 

E 2000683 CAI 1.000 

LANCETA ESTÉRIL -- Com corpo em 
metal ou plástico com ponta , 
embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, caixa contendo 200 
unidades. Deverá constar 
externamente dados de identificação, 
tipo de esterelização, procedência, 
data de validade, número do lote e 
registro no MS.  

25,30 

161 

 
 
 
 

E 2000684 CAI 200 

TORNEIRA TRÊS VIAS -- Com corpo 
em metal ou plástico com ponta , 
embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, caixa contendo 200 
unidades. Deverá constar 
externamente dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, data 
de validade, número do lote e registro 
no MS.  

182,60 

162 

 
 
 
 
 

E 2000689 UNI 100 

PINÇA KELLY ABC CURVA 14 CM -- 
Confeccionada em aço inoxidável AISI-
420; Tamanho: 14cm; Ponta curva com 
serrilha; Embalagem: plástica 
individual, constando dados de 
identificação, procedência e 
rastreabilidade. Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação; 
Fabricada de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, normas da 
ABNT e registro no MS. 

34,60 

163 
 
 
 

2000690 UNI 100 
TESOURA ÍRIS GOLGRAN RETA 12 
CM -- Tamanho: 12cm; Certificações: 
Fabricado de acordo com Padrões 

21,22 
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E 

Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, CE; Registro no MS. 
Autoclavável; Produto confeccionado 
em aço inoxidável AISI-420; 
Embalagem: Plástica individual (blister) 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade.  

164 

 
 
 
 
 
 
 

E 

2000691 UNI 100 

PINÇA KELLY RETA 14 CM -- Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-
420; Ponta reta, com Serrilha. 
Garantia: 10 anos contra defeitos de 
fabricação. Embalagem: Plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, procedência e 
rastreabilidade; Certificações: 
Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, CE; Registro MS. 

33,71 

165 

 
 
 
 
 
 

E 
2000692 UNI 100 

TESOURA SPENCER 9 CM --, 
Tesoura Spencer: Tamanho: 9CM; 
Embalagem: Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Certificações: Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE; 
Registro MS. Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável AISI-410; 
Embalagem: Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade.Garantia 
de 10 anos contra defeitos de 
fabricação. 

38,75 

166 

 
 
 
 
 
 

E 
2000693 UNI 100 

PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 
14 CM --, Produto Confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI-410; Embalagem: 
Plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e 
rastreabilidade; Com serrilha. C 
Certificações: Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de -
Qualidade, Normas da ABNT, CE e 
registro no MS. Validade 
Indeterminada. 

16,59 

167 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

2000694 UNI 50 

CABO BISTURI N°3 E N°4 DUPLO 
TAM. 10 A 36 -- CABO BISTURI N°3 E 
N°4 DUPLO TAM. 10 A 36, Para 
Lâminas nº 10 a 36; Material: Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-
420; Tamanho: 17CM. Embalagem: 
Plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e 
rastreabilidade;Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Certificações: Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE; 

44,50 
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- REG. MS. Validade Indeterminada. 

168 

 
 
 
 

E 

2000695 UNI 50 

MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD 
ADULTO VENTURI --, Deverá possuir 
diferentes concentrações de % de 
FIO2, sendo: azul (24%), amarelo 
(28%), branco (31%), verde (35%), 
vermelho (40%), laranja (50%) e copo 
(branco) com entrada para ar 
comprimido, prolongamento de 
oxigênio. Modelo Adulto; Com tubo 
corrugado; 6 diluidores coloridos; Não 
estéril. Quantidade: 1 pç; Tudo de O2; 
Validade indeterminada;Reg. ANVISA 
e MS. Composição: PVC/ABS/PE; 
Deverá constar em sua embalagem 
individual dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade.  

21,20 

169 

 
 
 
 
 

E 
 

2000696 UNI 100 

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 
CM -- Produto confeccionado em aço 
inoxidável; Com serrilha. Tamanho: 
16cm; Embalagem plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Certificações: Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE. e 
registro MS. Validade indeterminada. 

41,46 

170 

 
 
 
 
 
 

R 205138 PAC 1.250 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
15cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento (em repouso), constituída 
de 54% poliamida, 23% algodão e 23% 
poliéster, bordas devidamente 
acabadas, isenta de fios soltos, auto-
aderente, esterilizável em autoclave, 
embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 
unidades, constando externamente 
dados de identificação, conforme a lei. 
CBPF emitido pela ANVISA. 
Apresentar amostra 

33,00 

171 

 
R 

205139 PAC 750 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
20cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento (em repouso), constituída 
de 54% poliamida, 23% algodão e 23% 
poliéster, bordas devidamente 
acabadas, isenta de fios soltos, auto-
aderente, esterilizável em autoclave, 
embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 un 
identificação, conforme a lei. CBPF 
emitido pela ANVISA. Apresentar 
amostra. 

37,48 

172 

 
 
 
 
 

200652 PAC 1.250 

ATADURA ELÁSTICA branca, medindo 
12 cm, de largura X 2,2 metros de 
comprimento em repouso e 4,5 metros 
esticada, constituída de 54% poliamida, 
23% algodão e 23% poliéster, bordas 

24,72 
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R 

devidamente acabadas, isenta de fios 
soltos, auto-aderente, esterilizável em 
autoclave, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 12 
unidades, constando externamente 
dados de identificação. CBPF emitido 
pela ANVISA. Apresentar amostra 

173 

 
 
 
 

R 
200871 PAC 2.500 

AVENTAL DESCARTÁVEl não estéril 
manga curta, confeccionado em TNT 
(polipropileno) aberto nas costas com 
tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço, na gramatura de 20 gramas, 
na cor verde, medindo 1,10 comp x 
1,40 larg, pacote com 10 unidades. 

27,30 

174 

 
 
 
 

R 
300518 PAC 2.500 

AVENTAL DESCARTAVEL - gramatura 
40g - pacote c/10 unidades -- avental 
descartável - gramatura: 40g - 
confeccionado em tecido não tecido 
(tnt) - Tamanho único - Com tiras - 
Manga longa, punho com elástico - 
Validade mínima 3 anos a partir da 
data de fabricação. 

66,43 

175 

R 

203774 PAC 2.500 

COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, 
confeccionada em tecido 100% 
algodão, em trama fechada em crochê 
que não soltam fios e nem filamentos 
medindo 7,5 X 7,5, dimensão fechada 
e 7,5cm x 30cm, em dimensão aberta, 
com trama adequada, 13 fios p/cm2 , 
isenta de resíduos, acondicionada em 
embalagem contendo 500 (quinhentos) 
unidades constando externamente, 
dados de identificação conforme 
normas da ABNT - ( Portaria 106/2003 
do INMETRO e RDC n°: 185/01 da 
ANVISA. CBPF emitido pela ANVISA. 
Enviar amostra 

25,00 

176 

 
 
 
 

R 
200738 CAI 100 

FILME PARA CAMARA A LASER dvm 
20 x 25 / 8 x 10 caixa com 100 fls, 
compativel com o sistema digital cr 
kodak - filme para mamografia., deverá 
constar externamente dados de 
identificação, procedência, data de 
validade, número de lote, e Registro no 
Ministério da Saúde. 

320,00 

177 

 
 
 
 
 
 

R 
200974 PAC 1.250 

LENÇOL DESCARTÁVEL, 
confeccionado em tecido não tecido 
(TNT) 100% polipropileno, não estéril, 
nas medidas 2m x 90 cm, na cor verde 
ou branca, pacote contendo 10 
unidades deverá constar externamente 
dados de identificação, procedência, 
data de validade, número de lote, e 
Registro no Ministério da Saúde. data 
de fabricação dentro do semestre de 
emissão da NF. 

23,60 

178  300555 CAI 875 LUVA DE PROCEDIMENTO DE 89,93 
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R 

LATEX -- tamanho g -- Luva de 
procedimentos de látex 100% natural, 
não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, 
atendendo ao padrão 1.5 AQL, com 
superfície lisa. Caixa com o mínimo de 
100 unidades (o total solicitado de 
caixas deve ser respeitado 
independente de se fornecer a 
quantidade mínimo ou superior de 
luvas por caixa) . Validade mínima de 
01 ano. 

179 

 
 
 
 
 
 

R 300554 CAI 1.000 

LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
LATEX -- tamanho m -- Luva de 
procedimentos de látex 100% natural, 
não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, 
atendendo ao padrão 1.5 AQL, com 
superfície lisa. Caixa com o mínimo de 
100 unidades (o total solicitado de 
caixas deve ser respeitado 
independente de se fornecer a 
quantidade mínimo ou superior de 
luvas por caixa) . Validade mínima de 
01 ano. 

87,99 

180 

 
 
 
 
 
 

R 300553 CAI 500 

LUVA DE PROCEDIMENTO DE 
LATEX -- tamanho p -- Luva de 
procedimentos de látex 100% natural, 
não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, 
atendendo ao padrão 1.5 AQL, com 
superfície lisa. Caixa com o mínimo de 
100 unidades (o total solicitado de 
caixas deve ser respeitado 
independente de se fornecer a 
quantidade mínimo ou superior de 
luvas por caixa) . Validade mínima de 
01 ano. 

87,99 

181 

 
 
 
 
 

R 

206636 CAI 1.250 

MASCARA CIRURGICA - composta 
por 3 camadas externas de TNT 20 
g/m2 e 1 camada interna de filtro de 
retenção bacteriana meltblown 20 
g/m2. Eficiência de retenção 
bacteriológica (EFB): 99,8% - Aprovada 
segundo os parâmetros estabelecidos 
na ABNT, dispondo de três camadas 
soldadas tecnologicamente por 
ultrassom. Suas camadas externas e 
internas são compostas de não tecido 
Spunbonded e a camada intermediária 
é composta por não tecido 
Meltblown,que estabelece o meio 
filtrante. Validade mínima de 03 anos. 

23,20 

182 
 

R 59373 UNI 37.500 
PAPEL CREPADO 75cmm x 75 cmm 
com 100% celulose, na gramatura 
60g/m2 na cor verde 

3,06 

183  300524 UNI 12.500 SERINGA 1 ML COM AGULHA 25 X 6 1,79 
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R 

-- Bico Slip - Látex Free - Estéril - 
Apirogênica - Atóxica - Produto de uso 
único - Corpo transparente graduado - 
Cilindro com anel de retenção - Com 
Agulha (25x6) e dispositivo de 
segurança- Embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplásticos e selados termicamente; 
apirogênico, atóxico, produto estéril. 

184 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 

2000542 PAC 200 

TESTE BOWIE E DICK -- Indicador 
químico Teste bowie e dick em folhas, 
classe 2, medindo 21,59cm X 27,94 
cm; dentro das normas ISSO 11.140-3 
e AAMI-ST66. Composto por uma folha 
impregnada com um indicador químico 
sensível posicionada após várias 
camadas de papel cartão poroso, 
espuma e uma folha especial de alerta, 
que possibilita a identificação de outras 
falhas de remoção incompleta de ar. 
Pacote com 30 ou 50 unidades. 

294,66 

 

R = RESERVADA                E= EXCLUSIVA                  P= PRINCIPAL  

 

ANÁLISE PELA SESAP 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 

_________________________________                 DATA ______/______/_____ 

       ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 
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ANEXO 02 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DO CRC 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação com foto, de todos os sócios ou administrador(es); 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

03 – Comprovação de inscrição no CNPJ (Pessoa Jurídica); 

04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL: Conforme art. 4º do Decreto nº 8538/2015 

05 – Certidão Negativa de Débito estadual; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

08 – Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

10 – Certidão Negativa de pedido de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  

11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente autenticados pela junta Comercial 

da unidade federativa da sede da empresa ou Declaração de Imposto de Renda, se for Optante pelo 

SIMPLES.   

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12 – Alvará Sanitário vigente ( ou instrumento similar) e Autorização de Funcionamento de Empresas, 

de acordo com a RDC ANVISA de nº 16/2014, no que couber   

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

13 – Declarações conforme modelo do Anexo 03. 

14 – Declarações conforme modelo do Anexo 05. 

Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais.  
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ANEXO 03 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

Ref: Pregão Eletrônico nº 033/2021 – Processo nº 065/2021 

Empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr................................................... portador da 

Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as 

penas da lei: 

01 QUE atende o disposto no art. 27,V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que 

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

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

02 QUE inexiste fato impeditivo para a habilitação: que até a presente data inexiste(m) 

fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

03 QUE tem conhecimento do instrumento convocatório e que recebeu todos os 

documentos e informações, que conhece e acata as condições para cumprimento das 

obrigações objeto da Licitação; 

04 QUE cumpre plenamente os requisitos do edital 

 

local e data 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal 
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ANEXO 04 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Pregão Eletrônico nº 033/2021 – Processo nº 065/2021 

 

Objeto: 

 

Razão social, CNPJ, Endereço completo, e-mail,  Telefone/Fax: 

 

Validade da proposta: (mín. 60 dias) 

 

Lote Quant. Unid. Marca Especificação Valor unitário 

01  Unid. 

 Descrição completa conforme 

especificações constantes do 

anexo 01 

 

IDEM PARA DEMAIS LOTES 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 

 

 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, 

especificações, valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 
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ANEXO 05 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

(NOME DA EMPRESA)____________________________________________________, 

CNPJ Nº ____________________,com sede____________________________________ 

________________________________________, (endereço completo) por intermédio de 

seu representante legal, para fins do Pregão Eletrônico nº 033/2021, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da 

Lei Municipal nº 4.239/2009; 

 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que 

não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
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ANEXO 06 

TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO 07 

 

MINUTAS DE CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 056/2021  

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva 

Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, MG, 36.200-000 – Barbacena/MG, denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal em exercício, José Aloísio Dias, brasileiro, casado, servidor público, 

inscrito no CPF sob o nº 209.334.796-20, portador da CI nº MG-1707779, expedida pela SSP/MG, residente e 

domiciliado em Barbacena/MG, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 

14.675.553.0001/59, sediado na Rua Treze de Maio, nº 342, Centro, Barbacena/MG, CEP 36.200-015, neste ato 

representado por seu Gestor, Secretária Municipal de Saúde Pública, Arinos Brasil Duarte Filho, brasileiro, 

inscrito no CPF sob o nº 529.905.326-68, portador da CI nº M.3.766.139 SSP/MG, residente e domiciliada em 

Barbacena/MG. 

CONTRATADA:   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato aquisição de materiais de consumo para enfermagem e procedimentos 

médicos para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP, conforme especificações 

discriminadas no Anexo I do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2021, Processo Licitatório nº 

065/2021 – Registro de Preços e demais documentos adjuntos, todos fazem parte integrante do presente 

instrumento. 

Item Cod. Quant. Un. Especificação Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

       

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
2.1. Para efeitos obrigacionais tanto o Edital e anexos referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2021, Processo 

Licitatório nº 065/2021 – Registro de Preços, quanto a Proposta nele adjudicada, integram o presente 

contrato valendo seus termos e condições em tudo quanto com o aludido instrumento convocatório não 

conflitarem. 
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2.2. O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos, Ofício 

047/2021-Almoxarifado e Patrimônio (fl.02/03); Termo de Referência (fl.06/09); Despacho nº 26/2021 que 

aprovou o TR (fl. 11); Solicitação de materiais (fls.12/54); Pesquisa de Preços (fls.12/289); Planilha de 

cotações (fls.290/307); Relação de itens do processo (fl.308/312) devidamente atestada pela Chefe de 

Compras e retificado as fls.329/333; Declaração de Recursos Financeiros FMS/SEASAP nº 263/2021 e 

Orçamentário nº 395/2021 (fls.315/316); Ofício 0103/2021-SEPLAN devidamente autorizado pelo Chefe do 

Executivo aos 19.06.2021; Ofício nº 52/2021 ALMOXARIFADO-SESAP com alterações ao termo de 

referência; Edital e anexos (fl. 334/367); Encaminhamento à CGM (fl.368). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

3.1. O preço total da presente aquisição é de R$ ...................... (......................), fixo e irreajustável para todo o 

período contratado, vale dizer, por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, com validade 

condicionada partir da publicação do respectivo extrato. 

3.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após cada efetivo fornecimento, mediante completa 

instrução dos processos de pagamento junto a Tesouraria FMS. Os prazos serão considerados após o 

recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado pela Chefia do Controle Interno do 

FMS.  

3.3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA através de depósito em conta no Banco 

Itaú, devendo esta informar os dados necessários à efetivação do depósito. Caso a CONTRATADA não seja 

correntista do Banco Itaú, o pagamento será efetuado por Ordem de Pagamento, através daquele banco. 

3.4. Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para o pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

3.5. Para liberação do pagamento será exigido da CONTRATADA a apresentação junto à Secretaria de Fazenda 

os originais das certidões negativas de débitos junto à União (Certidão Conjunta abrangendo inclusive 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, FGTS, INSS e CNDT (válidas e regulares). 

3.6. Não serão pagas as aquisições que estejam em desacordo com as especificações constantes no Anexo I do 

Edital referente ao Processo Licitatório nº 65/2021, Pregão Eletrônico nº 033/2021 – Registro de Preços, 

bem como os demais anexos e contrato. 

3.7. O pagamento não será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

decorrente de penalidade ou inadimplência da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, correção monetária ou compensação financeira. 

3.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE pleno, 

geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar a qualquer 

título, tempo ou forma. 

3.9. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a atualização financeira sobre o valor devido pelo 

CONTRATANTE, entre as datas referidas no item 3.2 e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
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parcela, será quitada utilizando-se o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o 

menor valor acumulado no período. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. A despesa decorrente do presente instrumento, conforme DRO nº  (fl.), correrá por contada seguinte 

dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes: 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

5.1. Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da 

CONTRATADA, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, aquele que represente o menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos 

termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

5.2. A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa se referir. 

5.3. O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas Leis 10.192/2001 e 

8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

6.1. O valor do presente contrato poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

6.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 

impacto nos custos do contrato. 

6.3. Os preços revisionados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de 

pagamento fixadas no Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO  

7.1.  A CONTRATADA deverá entregar os medicamentos no quantitativo solicitado, em conformidade com as 

especificações constantes do edital e da proposta ofertada. 

7.2. A CONTRATADA responsabiliza-se por toda despesa relativa à carga e descarga e frete dos produtos, ora 

adquiridos, ficando o Município de Barbacena isento de auxiliar nesta prática, seja através de mão-de-

obra, veículos e quaisquer outros meios. 

7.3. A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a necessidade da secretaria requisitante, e deverá 

ser ocorrem em até 10 (dez) dias úteis, no quantitativo solicitado, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

7.4.  Os produtos deverão ser entregues do Almoxarifado Central, situado na Avenida Olegário Maciel, nº 355-

A, centro, Barbacena/MG, no horário compreendido entre 08 horas e 16 horas, dentro de embalagens 

íntegras e em perfeitas condições de uso imediato. 

7.5. A CONTRATADA deverá comunicar previamente ao setor competente para que no dia e hora da entrega 
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do material a Comissão de Recebimento de Materiais esteja presente para o recebimento e verificação 

dos itens entregues. O contato com esta Comissão poderá ser feito através do telefone (32) 3339-2014 e 

(32) 3339-2001. 

7.6. Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagem adequada para proteger o conteúdo 

contra danos durante o transporte, desde a origem até o destino da entrega: embalagem devidamente 

fechada, apropriada ao transporte e armazenamento, devendo constar, a data de fabricação, descrição do 

item, marca e validade mínima de 12 (doze) meses. 

7.7. Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações dos padrões de qualidade e 

aprovação do INMETRO e Ministério da Saúde. 

7.8. Apresentar CBPF e/ou CBPDA, no que couber. A exigência encontra-se no descritivo do objeto, anexo I do 

edital. 

7.9. Quando não houver descrição suficiente na embalagem do produto a CONTRATADA poderá apresentar 

manuais, catálogos e/ou prospectos das amostras, com as respectivas especificações técnicas fornecidas 

pelo fabricante do item. 

7.10. Qualquer divergência nas condições de apresentação do item no momento da entrega que venha a 

trazer danos ou defeito, que apresentar vício de qualidade ou impropriedade para o uso, ou que estiver 

fora das especificações contidas na proposta de preços e nas determinações definidas neste Edital, o 

servidor responsável pelo recebimento terá autonomia para recusar o item parcial ou totalmente, 

conforme o caso. 

7.11. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido, será lavrado Termo de 

Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo a entrega ser devidamente corrigida.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1 Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será 

realizado da seguinte forma: 

 a) Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações;  

 b) Definitivamente, após verificação quantitativa e qualitativa do item e avaliação, com a sua 

consequente aceitação, efetuada pela Comissão de Recebimento legalmente instituída; 

8.2 Os produtos serão recebidos de forma provisória no momento da entrega, para efeito de verificação de sua 

conformidade com as especificações exigidas. 

8.3 O recebimento definitivo dar-se-á até 10 (dez) dias úteis da entrega.  

8.4 Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por 

Comissão designada que poderá ser substituído pelo devido ateste da referida comissão em nota fiscal. 

8.5 O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 

ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições 

 8.6   Qualquer divergência nas condições de apresentação do item no momento da entrega que venha a trazer 

danos ou defeito, que apresentar vício de qualidade ou impropriedade para o uso, ou que estiver fora das 

especificações contidas na proposta de preços e nas determinações definidas neste Edital, o servidor 

responsável pelo recebimento terá autonomia para recusar o item parcial ou totalmente, conforme o caso. 
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8.7 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido, será lavrado Termo de Recusa, no 

qual se consignarão as desconformidades, devendo a entrega ser devidamente corrigida.  

8.8 A empresa será responsável pela retirada do item não aceito e o envio do item correto dentro do prazo de 

02 (dois) dias úteis a partir da notificação da Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP.  

8.9 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega 

e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital e neste Instrumento 

8.10 O Município não aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições, de marca 

que não a contratada, em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital ou em 

desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1 O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer material em desacordo com 

o previsto no presente contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu 

objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 

assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 

9.2 Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas, 

não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo 

em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

9.3 A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 

CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a 

execução do objeto, ora firmado, sendo a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes 

das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, 

seja trabalhista, previdenciária, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato. 

9.4 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com o contrato. 

9.5 Fiscalizar a execução do contrato, avaliar a fiel observância do que foi pactuado, através de servidor 

designado para o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do objeto, registrando em relatório as 

deficiências porventura existentes, notificando a CONTRATADA e determinando prazo para a regularização das 

falhas observadas. 

9.6 Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens, quando estiver de acordo com as exigências do 

edital, seus anexos e do contrato, bem como efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma 

convencionada no presente contrato. 

9.7 Publicar o extrato do contrato em consonância com a Lei Municipal nº 5.005 de 27.11.2019, artigo 13, 

inciso XVIII, correndo as despesas à suas expensas, com finco no § Único, art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

9.8 Informar à Autoridade Superior a recorrência em livro próprio, com assinatura testemunhal de, no mínimo, 

2 (dois) funcionários. 
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9.9 – Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada no Contrato, referentes às Notas 

Fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro do prazo previsto, desde que 

atendidas as formalidades pactuadas. 

9.10 - Aplicar as sanções administrativas, quando cabíveis, e propor as medidas judiciais eventualmente 

necessárias à salvaguarda do interesse público, na execução do(s) contrato(s) e/ou de eventuais aditamentos. 

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar ao CONTRATANTE, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato; 

10.2. Fornecer o medicamento durante 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, na forma e 

condições fixadas no presente contrato e no Edital em apreço, mediante “Ordem de Fornecimento” expedida 

pelo CONTRATANTE em conformidade com as necessidades do setor e solicitações do Gerenciador. 

10.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais 

ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a Terceiros, 

decorrentes de culpa, dolo, ineficiências ou irregularidades cometidas durante a execução do contrato, não 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Pública Municipal. 

10.4. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas 

mesmas condições contratadas, em caso de necessidade, de conformidade com o que preceitua o art. 65 da Lei 

Federal 8.666/93, desde que seja exarada no processo administrativo que se refere o presente contrato, a 

justificativa de alta relevância e interesse público. 

10.5. Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, 

tributários, segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução do contrato, as quais não 

tenham sido incluídas nos preços propostos, sem que, em hipótese alguma possa pretender repassá-los ao 

CONTRATANTE, nem responsabilizá-lo, subsidiariamente, pelo seu pagamento. 

10.6. A CONTRATADA não pode ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, bem como os direitos e obrigações decorrentes, nem ser executado em associação com Terceiros, 

salvo com autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE, sob pena da aplicação de sanção e/ou rescisão 

contratual. 

10.7. Comunicar à Secretaria Municipal requisitante (SESAP), com antecedência mínima de 03 (três) dias 

úteis a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega dos produtos, no todo 

ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação. 

10.8. Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na Cláusula das Sanções, quando recusar-se, 

injustificadamente, em realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido neste instrumento.  

10.9. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, como prazos, quantidades e 

qualidades dos produtos. 
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10.10. Fornecer os produtos, sem quaisquer avarias, dentro do prazo de validade, bem como atender aos 

padrões técnicos de qualidades exigidos e em perfeitas condições de consumo imediato. 

10.11. Respeitar, e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre do 

cumprimento do contrato em locais públicos. 

10.12. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho, no 

que couber. 

10.13. Promover a entrega dos produtos em embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos 

durante o transporte, desde a origem até o destino da entrega, correndo por conta da CONTRATADA, os custos 

correspondentes. 

10.14. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos, bem como observar 

rigorosamente a regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, executando todo o 

fornecimento com esmero e perfeição. 

10.15. Fornecer os produtos, independentemente, de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade 

de adquiri-los de seus concorrentes. 

10.16. Responder por danos ou prejuízos causados diretamente ao Município de Barbacena ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, dolo, ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato, não 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. 

10.17. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, imediatamente , às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato/ata em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido, por notificação extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 77 e 

seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

11.2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, constituem causas de 

rescisão deste contrato: 

a) Interromper a entrega/execução do objeto contratado por qualquer prazo, sem motivo que 

justifique, sem autorização expressa e escrita do CONTRATANTE. 

b) Não satisfazer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos fornecidos. 

c) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

11.3. Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, 

insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular. 
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CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Caso a CONTRATADA fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de habilitação, 

ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e de 

contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 

7º da Lei Federal 10.520/2002), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a execução irregular, 

ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à aplicação das seguintes 

sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores: 

a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas 

corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir 

qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou desatender as 

determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados, pode 

ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, do art. 

87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento equivalente; 

c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas 

graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

d)  A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se a 

punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil 

reversão. 

12.3. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a cinco anos, 

deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade; 

12.4. A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de 

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar 

contratos; 

12.5. As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

abertura de vistas; 

12.6. Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 

punida. 
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12.7. A multa prevista nesta cláusula será: 

I.  de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação; 

II. de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso 

de inexecução parcial da obrigação; 

III. de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de 

início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos prazos fixados para a 

entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela 

em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à 

parcela não executada; 

IV. Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o regular 

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, pelo prazo 

estipulado em lei, observados os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

12.8. O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de 

defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município de 

Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente. 

12.9. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha sido 

exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

12.10. Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a 

assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta cláusula, deverá 

ser recolhido à Secretaria Municipal da Fazenda, do CONTRATANTE, através de Guia de Recolhimento, 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, II e III do item 

12.7; 

12.11. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para 

cobrança judicial. 

12.12. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 

CONTRATADA da plena execução do contrato. 

12.13. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir com 

suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos 

pretendidos. 

12.14. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação ou não 

dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade do fato. 

CLÁUSULA TREZE – DA VIGÊNCIA 



 
 
 
 
 Arc   
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13.1. Este Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da 

publicação do respectivo Extrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, e 65 da Lei 8.666/93, 

havendo razões de interesse público acompanhadas de justificativas. 

13.2. No que tange aos créditos orçamentários, a dotação apresentada é válida até 31/12/2021 para efeitos 

financeiros e fiscais, podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o caso. 

CLÁUSULA QUATORZE – GERENCIA/FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 de 29.03.2017, a execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por ….................. 

CLÁUSULA QUINZE - DA APROVAÇÃO  

A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021, Processo 

Licitatório nº 065/2021 – Registro de Preços, regendo-se pelas normas Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, às quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de 

Barbacena - MG, para as questões dele resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer 

outro. 

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. 

     

Barbacena, ________ de ____________________ de ________. 

 

José Aloísio Dias 

Prefeito Municipal em exercício 

CONTRATANTE 

 

Arinos Brasil Duarte Filho 

Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP 

CONTRATANTE

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1- Nome:__________________________ 

       CPF:  
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2- Nome: _________________________ 

        CPF:  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Aos ............ dias do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no 

CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP: 

36.200-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, José Aloísio Dias, brasileiro, 

casado, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 209.334.796-20, portador da CI nº MG-1707779, expedida 

pela SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PÚBLICA/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59, sediado na Rua Treze de Maio, nº nº 342, 

Centro, Barbacena/MG, CEP 36.200-015, neste ato representado por seu Gestor, Secretário Municipal de Saúde 

Pública – SESAP, Arinos Brasil Duarte Filho, brasileiro, médico, portador do RG M-3.766.139 SSP/MG e inscrito 

no CPF nº 529.905.326-68, residente e domiciliado em Barbacena/MG, CEP 36.201, nos termos das Leis 

Federais nºs. 8.666/93, 10.520/2002, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8538/2015, Lei 

Municipal nº 4.239/2009 e dos Decretos Municipais nºs 7.660/2014 e 7.674/2014 e das demais normas legais 

aplicáveis, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2021, Processo 

Licitatório nº 065/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e homologado pelo Exmº Sr. 

Prefeito Municipal, às fls. ____ do processo referenciado, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo 

especificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 

atendendo as condições previstas no Edital e Anexos, pelas disposições de Direito Público, aplicando-lhe, 

supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e os preceitos de Direito Privado, tendo sido o(s) 

referido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supradito, 

conforme segue:  

 

Empresa Classificada:  

CNPJ:  

Endereço:  

Representante:  

RG:                                                    CPF:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente assento tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
consumo para enfermagem e procedimentos médicos para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes 
no Edital dos autos supramencionados, assim como a proposta vencedora e demais documentos acostados, tudo 
parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES 
Os preços registrados, as especificações do objeto e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 
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seguem: 
 

Lote Cod. Unid. Quan. Especificações Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE E DOS PREÇOS 

e) O presente instrumento terá prazo de validade IMPRORROGÁVEL POR 12 (DOZE) MESES, contados da 
respectiva assinatura, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, com eficácia legal a 
partir da publicação do extrato, conforme art. 61, § Único do diploma legal em referência. 
f) A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar instrumento de 
contrato, facultando-se a realização da licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência 
à empresa registrada em igualdade de condições. 
g) Caso a Administração Pública Municipal opte por formalizar contrato para aquisição de materiais de 
consumo para enfermagem e procedimentos médicos para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública - SESAP, o referido instrumento deverá ser assinado dentro do prazo de validade do presente assento, 
conforme regulamenta o art. 12 e parágrafos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 
h) O preço máximo aceitável, unitário, de acordo com o item, encontra-se discriminado no aludido Edital 
referente ao processo licitatório supramencionado. 
i) Independentemente de solicitação, o órgão GERENCIADOR poderá a qualquer momento reduzir os preços 
registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o 
novo preço fixado será válido a partir da publicação em Diário Oficial do Município de Barbacena. 
j) Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

10.18. O preço total do presente instrumento perfaz a importância R$.......... (...............................). 
4.1.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após cada efetivo fornecimento, mediante completa 

instrução dos processos de pagamento junto a Tesouraria FMS. Os prazos serão considerados após o 

recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado pela Chefia do Controle Interno do FMS. 

10.19. O pagamento será efetuado pelo Município, através de depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser 
informado os dados necessários ao depósito. Caso a proponente registrada não seja correntista do Banco Itaú 
o pagamento será realizado por Ordem de Pagamento através do citado Banco. 
10.20. Para liberação do pagamento será exigido da proponente registrada a apresentação junto ao Fundo 
Municipal de Saúde – FMS os originais das certidões negativas de débitos junto à União (Certidão Conjunta 
abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, FGTS, INSS e CNDT 
(válidas e regulares), sob pena de aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
10.21. Não será pago o objeto fornecido em desacordo com as especificações constantes no presente 
assento, oriundo do Pregão Eletrônico nº 033/2021 – Processo Licitatório nº 065/2021.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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As despesas decorrentes para a futura e eventual contratação, conforme DRO nº ...../.... (fl.....), correrão a 
expensas da seguinte dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes: 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

2.3. Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, a qualquer 
momento, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado, 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional 
e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no diário oficial do 
município de Barbacena. 
2.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do eventual e futuro contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

12.15. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do fornecimento/serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR promover as negociações junto à(s) proponente(s) registrada(s), observadas as disposições 
contidas no presente assento, Edital e legislação vigente. 
12.16. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará à(s) proponente(s) registrada(s) para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados no mercado. 
12.16.1. À(s) proponente(s) registrada(s) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado será liberada do compromisso outrora assumido, sem aplicação de penalidade. 
12.16.2. A ordem de classificação da(s) proponente(s) registrada(s) que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará à originária. 
12.17. Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e à fornecedora/prestadora não 
puder cumprir o compromisso, o órgão GERENCIADOR poderá, cumulativamente: 
8. Liberá-la do compromisso assumido nas condições estabelecidas, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento/prestação de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados;  
9. Convocar as demais proponentes registradas para assegurar qualquer oportunidade de negociação. 
Caso a negociações não tenham êxito, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação do presente 
instrumento, adotando medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
12.18. Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, devendo ser mantidas as 

condições de pagamento originárias, fixadas no aludido Edital/anexos. 
12.19. O reajuste somente poderá ser aplicado após a autorização do Chefe do Executivo e retroagirá à data 

da respectiva solicitação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

c) O registro da proponente registrada terá seu cancelamento formalizado por despacho do ÓRGÃO 
GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas seguintes hipóteses: 
4. Descumprir as condições assumidas na Ata de Registro de Preços; 
5. Injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 
6. Não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

Pública Municipal, desprovida de justificativa aceitável; 
7. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos 

elencados no art. 78 e incisos da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; 
8. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
9. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 

nº 8666/93 e alterações posteriores. 



 
 
 
 
 
 

77 
 

10. Sofrer sanção prevista no art. 87, caput, III ou IV, Lei 8.666/93, ou no art. 7º, Lei 10.520/2002.  
 

d) O registro da proponente registrada será cancelado também quando não aceitar reduzir o preço registrado, 
na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 

e) O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento do presente instrumento, devidamente comprovados e 
justificados, por razões de interesse público ou a pedido da proponente registrada. 

f) Enquanto perdurar o cancelamento poderá ser realizado novas licitações para aquisição de materiais de 
consumo para enfermagem e procedimentos médicos para as unidades da Secretaria Municipal de 
Saúde Pública – SESAP. 

 
CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.2. Desde que devidamente justificada a vantagem o presente assento, observado lapso temporal de vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
aludido certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

6.3. Caberá à proponente registrada beneficiária deste instrumento, observadas as condições nele estabelecidos, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação de serviços decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata de Registro de Preços, assumidas com o 
ÓRGÃO GERENCIADOR e órgãos participantes. 

6.4. As aquisições/prestações de serviços ou contratações adicionais que se refere esta cláusula não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cento por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados no presente assento para o ÓRGÃO GERENCIADOR e órgãos participantes. 

6.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder na totalidade e 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem: 
5. Ao QUÍNTUPLO do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO 

GERENCIADOR e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 
6. Ao TRIPLO do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO GERENCIADOR e 

órgãos participantes no caso de obras e serviços de engenharia. 
6.5. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição/prestação de serviços ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observada a vigência do 
presente instrumento. 

6.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor/prestador 
de serviços                                                                                    
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
6.7. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais e estaduais a adesão a presente Ata de Registro de 

Preços.  
 

CLÁUSULA DEZ – DA GERÊNCIA/FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017, de 29.03.2017, o presente 

assento deverá ser acompanhado e fiscalizado por …............................................................................ 

10.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da proponente registrada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do Município de 

Barbacena ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

 
CLÁUSULA ONZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
 
 
 
 
 

78 
 

11.4. Faz parte integrante da Ata de Registro de Preços: o Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021, 
Processo Licitatório nº 065/2021 – Registro de Preços e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) 
_____________, classificada(s) em 1º lugar no certame supranumerado. 
 

11.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nºs. 8.666/93, 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8538/2015, Lei Municipal nº 4.239/2009 e dos Decretos 
Municipais nºs 7.660/2014 e 7.674/2014 e das demais normas legais aplicáveis, 
 

 

José Aloísio Dias  

Prefeito Municipal em exercício, 

CONTRATANTE 

 

 

 

Arinos Brasil Duarte Filho  

SESAP/FMS 

CONTRATENTE 

 

 

 

  

CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________________ 

   CPF Nº 

 

2)___________________________________   

   CPF Nº 
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