EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2019
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e material: penso, ambulatorial, odontológico e de
fisioterapia para uso das unidades municipais de saúde, conforme termo de referência em anexo I, deste edital.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA NO CONHECIMENTO DO EDITAL)

Razão Social: ________________________________________________________________________________
CNPJ Nº ___________________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________ _____________________
Cidade: _____________________________ Estado: _______ Telefone: ______________ Fax: ______________
Representante/Pessoa para Contato: ____________________________________________________________
CPF: _________________________________________RG º__________________________________________
Obtivemos através do endereço eletrônico www.barradorocha.ba.io.org.br, o Edital da Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
025/2019, cuja abertura da sessão ocorrerá no dia 17 de outubro de 2019 as 09h00min.
___________, _____de _____________ de 2019.
______________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, através do E-mail
cpl.pmbarradorochal@gmail.com. A não remessa do recibo exime a CPL - Comissão de Licitação da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Barra do Rocha – BA, 04 de outubro de 2019.

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/DECRETO Nº 14/2019
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 025/2019
PARTE A - PREÂMBULO
I - REGÊNCIA LEGAL
Lei 123/2006, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 734/17, bem
como pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
II - ÓRGÃO/REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERENCIADOR E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARTICIPANTE
III - NÚMERO DE ORDEM:
(X)
Pregão Presencial

Nº. 025/2019

IV - TIPO DE LICITAÇÃO:
( X ) Menor Preço por lote

V - FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL: PENSO, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO E DE
FISIOTERAPIA PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME OS LOTES DESCRITOS NO ANEXO I.
VI - PROCESSO ADMINISTRATIVO
142/2019
VIII – REGIME DE EXECUÇÃO
Indireto Por Preço

VII - CERTIFICADO DE REGISTRO - SAEB:

IX – PRAZO
12 MESES

X - LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, 1º Andar, Centro,
Endereço:
Barra do Rocha – BA – CEP: 45.560-000.
Data:
17/10/2019
Horário:
09:30 hs
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SERA IDICADA NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU OUTROS INSTRUMENTOS HÁBEIS
XII – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas nacionais que atenderem a todas as exigências estabelecidas
a)
neste Edital
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos de contratar com
b)
qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta
c) Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
d)

Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.

XIII - AQUISIÇÃO, LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE INSTRUMENTO:
O Edital poderá ser consultado e/ou adquirido na Sede da Prefeitura, com a Comissão Permanente de Licitação – COPEL,
sem nenhum ônus para o licitante.
Horário:
08.00 as 12:00 horas
Telefone:
(73) 3202-2196
Servidor responsável e
Marcelo de Oliveira LIma
portaria de designação:
Designado através da Portaria nº. 14/2019
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, 1º Andar, Centro, Barra
Endereço:
do Rocha – BA – CEP: 45.560-0. Endereço eletrônico: cpl.pmbarradorocha@gmail.com
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XIV - PARA A HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS, EXIGIR-SE-ÃO OS DOCUMENTOS RELATIVOS A:
XIV.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
b) alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações
c) supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e
investidura dos atuais administradores.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
d)
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
XIV.2 – REGULARIDADE FISCAL, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal se houver do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, nos termos do Decreto Federal nº. 5.586, de 19 de novembro
b)
de 2005.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) (CND) e
c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF.
Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação de habilitação exigida, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
d)
contenha alguma restrição, tendo em vista, que a elas restará assegurado o direito decorrente do art. 43 da LC nº.
123/2006.
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de infrações trabalhistas a legislação de
proteção a criança e o adolescente. Comprovando que em seu quadro de pessoal não existe menor de 18 anos
e)
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com a legislação vigente.
XIV. 3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, COMPROVADA ATRAVÉS DE:
Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede do concorrente
a)
para exercer atividades de comercialização e venda de insumos e correlatos.
Autorização de funcionamento Comum emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
b)
Saúde (ANVISA/MS), em plena validade com atualização anual, para os objetos desta licitação.
c) Licença de localização e funcionamento expedida pelo Município sede do concorrente.
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
d) e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado (s), fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento
e)
das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do anexo VI.
XIV. 4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
a) com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
prevista no item X deste preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade.
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b)

Comprovação de possuir na data da apresentação da proposta, patrimônio líquido de no mínimo 10 % (dez por
cento) do montante de seu valor, mediante apresentação do demonstrativo do resultado do exercício.

XIV. 5 - DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado declaração quanto ao trabalho do
menor, conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento.
PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. OBJETO
1.1

A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme especificações,
quantitativos e condições constantes no anexo I deste Instrumento.

1.2

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado no item IX do preâmbulo.

1.3

O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo deste Edital.

1.4

A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do edital e do instrumento de contrato
constante do anexo V deste Edital.

1.5

É vedada a sub-contratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.6

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária especificada
no item XI do preâmbulo.

1.7

O(s) fornecimento(s) objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para
com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.

1.8 A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir,
sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto Municipal.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1

Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.

2.2

Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou ainda, as declaradas inidôneas.
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2.3

Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica
constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar
e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

2.4

É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei 123/06, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 734/17, bem como pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
posteriores alterações, no que for pertinente.
3.2 Esta licitação terá como órgão gerenciador a Secretaria de Administração e como órgão participante a
Secretaria de Saúde, respeitando o art. 1º do Decreto Municipal n. 734/17.
4. CREDENCIAMENTO
4.1

O representante legal do licitante, deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe
de Apoio, no horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, munido de documento de identificação.
Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatório.

4.2

O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.

4.3

O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do anexo III,
devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes. Não será admitida procuração particular com poderes gerais que não guardem especificidades
com o certame em referência e esta deverá ter a firma reconhecida em cartório.

4.4

Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.

4.5

Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada, pela COPEL, preferencialmente, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a abertura do certame.

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1

Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos
em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo
represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso à razão social
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da empresa, os Itens de II a VI do preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta
de Preços, ou Envelope B – Habilitação.
5.1.2

A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.

5.1.3

Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados, conforme item 4.5.

5.1.4

As empresas que desejarem beneficiar-se da condição de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) deverão declarar-se como tal, poderá seguir o modelo constante do Anexo VII deste Edital Habilitação Preliminar para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP).

5.2 DA VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
5.2.1

Os preços registrados por força desde processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da publicação
da Ata de Registro de Preço, da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser admitido a prorrogação da
Ata art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2.2

O Cancelamento do registro de preço correrá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto
Municipal n. 734/17.

5.3 PROPOSTA DE PREÇOS
5.3.1

O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
anexo I, em consonância com o modelo do anexo II, expressando os valores em moeda nacional – reais e
centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.3.2

Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, este último será
levado em conta e prevalecerá sobre aquele.

5.3.3

A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento
do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.

5.3.4

Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição
de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.

5.3.5

A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item X do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por
prazo superior.

5.3.6

Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
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5.3.7

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

5.3.8

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou
que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

5.3.9

A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.

5.3.10

A proposta, no caso de lote, deverá constar o PREÇO POR LOTE, sendo obrigatório apresentar preço para
todos os itens do lote.

5.4 HABILITAÇÃO
5.4.1

Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos
mencionados no item XIV do preâmbulo.

6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 FASE INICIAL
6.1.1

A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item X do preâmbulo, devendo
o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários
poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes
ao certame.

6.1.2

Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do anexo VI,
o Envelope A - Propostas de Preços e o Envelope B – Habilitação.

6.1.3

Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.

6.1.4

A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.

6.1.5

O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.

6.1.6

O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço.
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6.1.7

Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes, até o máximo de 03
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.

6.1.8

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais e ocorrendo empate nas propostas
que não permita mais lances, a licitação será decidida por sorteio.

6.1.9

Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.

6.1.10

Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.

6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1

Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a
começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem
decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.

6.2.2

Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente propostos pelo
mesmo licitante não poderá ser igual a outro lance já ofertado.

6.2.3

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das propostas.

6.2.4

Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, que tenha declarado sua situação como tal na forma estabelecida no item 5.1.4 deste
Edital, esta será declarada vencedora;

6.2.5

Caso a proposta de menor preço tiver sido ofertada por empresa que não seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou que não tenha declarado sua situação como tal na forma estabelecida
no item 5.1.4 deste Edital, o Pregoeiro analisará as propostas de preços com valores até 5% (cinco por
cento) superiores à de menor preço e:

6.2.6

Não havendo, dentro desse intervalo, proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, será declarada vencedora a empresa que ofertou a proposta de menor preço;

6.2.7

Havendo, dentro desse intervalo, proposta(s) apresentada(s) por microempresa(s) ou empresa(s) de
pequeno porte, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

6.2.8

Dará oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para que
apresente uma última oferta, de valor obrigatoriamente inferior ao da proposta de menor preço;

6.2.9

Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, efetivar nova
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oferta de preço, será, então, declarada vencedora;
6.2.10

Caso contrário, será convocada a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada
subseqüentemente, e as demais, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.2.10.1 – Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal de participante, a mesma não será inabilitada de
imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº. 123/06, a esta será concedida o prazo
de dois dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, para
regularização das pendências verificadas, sendo que, a ausência da regularização no prazo ora
assinalado implicará na decadência do seu direito de ser contratada, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a contratação, ou revogar
a licitação.
6.2.11

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.

6.2.12

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.

6.2.13

Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação.

6.2.14

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.

6.2.15

Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às
condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

6.2.16

O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e
os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para
habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.

6.2.17

A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

6.2.18

Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi
ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita, a qual deverá
ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão.

7. RECURSOS
7.1

Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção
de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a
falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
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7.2

Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se
quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do
prazo do recorrente.

7.3

O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.

7.4

A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o
recurso.

7.5

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

8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1

Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.

8.2 A Ata de Registro de Preço será formalizada, com observância das disposições do Decreto Municipal 3.199/13.
8.3 A licitante que convocada para assinar a Ata e deixar de fazê-lo no prazo fixado dela será excluída, sem prejuízo
das aplicações das penalidades cabíveis.
8.4

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

9. CONTRATAÇÃO
9.1

O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato decorrente do registro de preço, ou
instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 3 (três ) dias corridos, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8666/93 e posteriores alterações, podendo
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

9.2

Como condição para celebração da contratação, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de
habilitação.

9.3

Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

9.4

A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.

9.5

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
prevista no art. 65, inciso II, § 1º da Lei nº. 8.666/93 atualizada.
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9.6

As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.

9.7

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando
for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite
do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.

9.8 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços,
será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666,
de 1993.
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1

Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo, aprovisionado, de 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.

10.2

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.

10.3

A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.

10.4

O contratante descontará da fatura o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega dos
fornecimentos ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

10.5

As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos fornecimentos.

11.

MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES DA PROPOSTA / REAJUSTAMENTO e REVISÃO

11.1

Os preços são fixos e irreajustáveis.

11.2

Em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão de preços dependerá
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

12. REGIME DE EXECUÇÃO
12.1

O Regime de execução do contrato está definido no item VIII do preâmbulo deste Edital.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO e RECEBIMENTO DO OBJETO
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13.1

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma prevista na
Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

13.2

A entrega do(s) produtos(s) objeto do presente Pregão, deverá(ão) ser realizada(s) toda vez que se fizer
necessário, mediante emissão de Autorização de Compra “A C” devidamente autorizada pelo Setor
competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da “A.C”

13.3

O recebimento do objeto se dará, segundo o previsto na Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

14. PENALIDADES
14.1

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

14.2

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento/serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento/serviço não realizado, por cada
dia subseqüente ao trigésimo.
14.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
14.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da
perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não
tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

14.3

Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
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14.4

Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos atos ilícitos previstos na Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 734/17 e suas alterações posteriores.

14.5

Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores.

14.6

Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

15. RESCISÃO
15.1

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores alterações.

15.2

A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito por parte do contratante nos casos
enumerados na Lei Federal nº 8.666/93 atualizada.

15.3

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16.1

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº. 8.666/93 atualizada.

17. IMPUGNAÇÕES
17.1

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo ao
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um (01) dia útil.

17.2

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1

A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

18.2

O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
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18.3

O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.

18.4

Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.

18.5

Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Ipiaú Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.6 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão e entidades da Administração Pública da esfera
Federal, Estadual e Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantageme, respeitadas no que couber, as condições e as
regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 3.199/13 e na Lei nº 8.666/1993.

19. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
19.1

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados no local e horário indicados no item XIII do preâmbulo e através do telefone/fax :
(73) 3202-2196.

20. ÍNDICE DE ANEXOS
São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Especificações do Objeto;
Modelo de Proposta de Preços;
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Minuta de Contrato;
Modelo de Declaração de Conhecimento;
Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Modelo da Ata de Registro de Preço

Barra do Rocha, 04 de outubro de 2019.

Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro
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ANEXO I
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DA JUSTIFICATIVA:
Justificamos a necessidade de aquisição dos materiais, que serão utilizados no tratamento de pacientes atendidos
pelo Municipio de Barra do Rocha através das Unidades Básicas, dentre outros setores a fim de obter melhor
desempenho na realização dos tratamentos dos pacientes e visando à continuidade dos serviços prestados à
população, através do Sistema Único de Saúde.
2. DO OBJETO (especificação e quantidade):
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL: PENSO,
AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE,
CONFORME ANEXO.
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:
12 (doze) meses.
4. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:
Os materiais serão entregues no local e data definido na Autorização de Compras.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA PARA O ATO DA ENTREGA:
1) Os produtos deverão ser entregues em conformidade com o pedido da Secretaria de Saúde, após a assinatura
do Contrato, junto à Secretaria Municipal de Saúde, livre de despesas com frete.
2) Deverá constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do
mesmo e o numero do lote, conforme legislação sanitária vigente;
3) O produto a ser entregue devera apresentar validade determinada em cada item no ato da entrega;
4) Prazo de entrega: Em até 05 dias úteis da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente;
5) A aceitação definitiva dos pedidos dar-se-á em 72 (setenta e duas) horas, quando a Nota Fiscal será atestada
pela Secretaria de Saúde em que esta faça parte, onde será liberado seu pagamento;
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6) A empresa vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos produtos a Secretaria Municipal de Saúde, os
seguintes documentos:
6.1) Copia do registro de insumos e correlatos, através da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou
cópia da publicação no Diário Oficial da União – DOU. O Registro deverá está na vigência do prazo de validade de
05 anos contados da publicação.
6.2) Copia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) dos insumos e correlatos, emitido pela ANVISA,
ou cópia da sua publicação no DOU. O Certificado deverá estar na vigência do prazo de validade que é de 01 (um)
ano, a contar da sua publicação. No caso de produtos importado é também necessária a apresentação do
certificado referido, emitido pela autoridade sanitária, do País de origem, e laudo de inspeção, emitido pela
autoridade sanitária brasileira.
7) Verificada a desconformidade dos materiais com as especificações exigidas no edital, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sujeitando-se às
penalidades previstas neste edital.
8) O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa
preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
9) A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
10) Os produtos cuja apresentação e/ou quantidades não estiverem com as especificações solicitadas neste Edital,
não serão recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
11) Local de Entrega: Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada Rua Maria
Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – BA – CEP: 45.560-000, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14
às 17:00 horas.
6. GARANTIA/VALIDADE:
1) Prazo de garantia/validade para os materiais, será de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega dos
mesmos, devendo ser de boa qualidade; em caso de defeito ou má qualidade, deverão ser substituídos em até 72
(setenta e duas) horas, após notificação por escrito da Secretaria de Saúde.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

Item

1.

LOTE 01
MATERIAL PENSO
Descrição do bem
Unid.
ABAIXADOR, de língua, espátula em madeira
lisa, isto e, com ausência de farpas,
descartável,
extremidades
arredondadas,
formato convencional, resistente a esterilização,
PCT
com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e
1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades,
com dados de identificação e procedência.

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

80

16
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

2.

3.

4.

5.

ADAPTADOR, para tubo de coleta de sangue à
vácuo, Compatível com diversos tamanhos de
agulhas e tubos, próprios para coleta múltipla
de sangue. Não acompanha agulha. Uso único.
Apresentação: caixa com 40 unidades.
ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de
algodao alvejado, inodoro e insipido, em rolos
de manta fina com espessura uniforme,
camadas
sobrepostas
regularmente,
compacto, aspecto homogeneo, macio e
absorvente, enrolado em papel apropriado em
toda sua extensao, rolo com cerca de 500
gramas. Embalagem primaria acondicionada de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica adequada; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informações de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricaçao, data de
validade do produto, nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundária deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislaçao que seja inerente ao
mesmo.
Embalagem
primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA. Rolo com 500g.
ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar
solucao, na cor branco transparente, com
tampa de rosca para vedacao, protetor da
tampa conjugado, capacidade para 250 ml.
ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao,
com dimensoes de 10cm de largura x 1,80cm
de comprimento em repouso, com 21,8 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou
singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia
uniforme,
sem
rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Pacote com 12 unidades. Embaladas
individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto,
numero de fios por cm, composicao,
identificacao do fabricante, prazo de validade,
numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do
registro
do
Ministerio
da
Saude,
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa,

PCT

20

RL

70

UND

50

PCT

500
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6.

7.

8.

Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao,
com dimensoes de 12cm de largura x 1,80m de
comprimento em repouso, com 26,0 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou
singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia
uniforme,
sem
rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Pacote com 12 unidades. Embaladas
individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto,
numero de fios por cm, composicao,
identificacao do fabricante, prazo de validade,
numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do
registro
do
Ministerio
da
Saude,
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa,
Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao,
com dimensoes de 15cm de largura x 1,80m de
comprimento em repouso, com 32,7 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou
singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia
uniforme,
sem
rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Pacote com 12 unidades. Embaladas
individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto,
numero de fios por cm, composicao,
identificacao do fabricante, prazo de validade,
número do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do
registro
do
Ministerio
da
Saude,
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa,
Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao,
com dimensoes de 20cm de largura x 1,80m de
comprimento em repouso, com 42,8 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou
singelo,
com
propriedades
elasticas no sentido longitudinal, nao esteril,
atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Pacote com 12 unidades. Embaladas
individualmente,
deve
conter
de

PCT

500

Pct

300

Pct

300
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9.

10.

11.

12.

maneira legivel fixada em seu corpo nome e
marca do produto, numero de fios por cm,
composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do tecnico
responsavel e numero de inscricao, numero de
insencao do registro do Ministerio da Saude,
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa,
Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao,
com dimensoes de 25cm de largura x 1,80m de
comprimento em repouso, com 54,1 gramas,
enrolada em si mesma, com fio retorcido ou
singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia
uniforme,
sem
rasgos,
impurezas, fiapos, sem emendas, sem
manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Pacote com 12 unidades. Embaladas
individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto,
numero de fios por cm, composicao,
identificacao do fabricante, prazo de validade,
numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do
registro
do
Ministerio
da
Saude,
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa,
Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
AVENTAL DESCARTÁVEL, manga longa,
Tamanho P, não estéril,Punho com elástico.
Amarração
em
tiras.
Fechamento do colarinho através de velcro.
Gramatura 30g/m². Tecido não tecido (TNT)
100%
polipropileno.
Atóxico,Hipoalergênico,Não estéril. na cor
branca. Pct com 10 unidades.
AVENTAL DESCARTÁVEL, manga longa,
Tamanho M, não estéril,Punho com elástico.
Amarração em tiras. Fechamento do colarinho
através de velcro. Gramatura 30g/m². Tecido
não tecido (TNT) 100% polipropileno.
Atóxico,Hipoalergênico,Não estéril. na cor
branca. Pct com 10 unidades.
AVENTAL DESCARTÁVEL, manga longa,
Tamanho G, não estéril,Punho com elástico.
Amarração em tiras. Fechamento do colarinho
através de velcro. Gramatura 30g/m². Tecido
não tecido (TNT) 100% polipropileno.
Atóxico,Hipoalergênico,Não estéril. na cor
branca. Pct com 10 unidades.

Pct

300

PCT

30

PCT

30

PCT

30
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13.

14.

15.

16.

BOLSA, coletora sistema fechado, descartavel,
para armazenagem e descarte de grandes
volumes de secrecao (ate 2 litros), em
polietileno, sem sistema anti-transbordamento,
para utilizacao em dispositivo que permita a
formacao de circuito integrado de 4 bolsas.
Embalagem:
Primaria
acondicionada
individualmente de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização; a
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislação
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotulada
conforme a RDC 185/01/ANVISA
BOLSA, para colostomia, em plastico
transparente, flexivel, composta por uma peca
de formato anatomico com barreira protetora da
pele, placa anti alergica, constituida por
carboximetil celulose sodica, recortavel de 15 a
75 mm, drenavel, com "clip" individual para
fechamento. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificacao, procedencia,
data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude
BORRACHA, Torniquete STRETCH com 45
cm- caixa com 25 UNDS
CAIXA,
coletora,
para
materiais
perfurocortantes, nao esteril, uso unico,
capacidade 13 litros, contendo: Coletor, fundo e
cinta interna em papelao rigido; bandeja interna
em papelao ondulado; Saco plastico de
revestimento em polietileno, com lacre interno
e/ou superficie interna impermeabilizada para
impedir passagem de liquidos; tampa para
fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A
caixa devera ser de cor amarela e conter
informacoes aplicadas na parte externa, e
redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional
(INFECTANTE); instrucoes de uso e de
montagem; indicativo do limite de seguranca;
nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote"; data de fabricacao;
data de validade ou prazo de validade; dados do
fabricante; origem; n° do registro do produto,
precedido da palavra "ANVISA"; nome do
responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.

UND

70

UND

30

CX

10

UND

100
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17.

18.

19.

CAIXA,
coletora,
para
materiais
perfurocortantes, nao esteril, uso unico,
capacidade 7 litros, contendo: Coletor, fundo e
cinta interna em papelao rigido; bandeja interna
em papelao ondulado; Saco plastico de
revestimento em polietileno, com lacre interno
e/ou superficie interna impermeabilizada para
impedir passagem de liquidos; tampa para
fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A
caixa devera ser de cor amarela e conter
informacoes aplicadas na parte externa, e
redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional
(INFECTANTE); instrucoes de uso e de
montagem; indicativo do limite de seguranca;
nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de
fabricacao; data de validade ou prazo de
validade; dados do fabricante; origem; n° do
registro do produto, precedido da palavra
"ANVISA"; nome do responsavel tecnico; n° do
SAC. MARCA/REF.
CAIXA,
coletora,
para
materiais
perfurocortantes, nao esteril, uso unico,
capacidade 03 litros, contendo: Coletor, fundo e
cinta interna em papelao rigido; bandeja interna
em papelao ondulado; Saco plastico de
revestimento em polietileno, com lacre interno
e/ou superficie interna impermeabilizada para
impedir passagem de liquidos; tampa para
fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A
caixa devera ser de cor amarela e conter
informacoes aplicadas na parte externa, e
redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional
(INFECTANTE);
instrucoes
de
uso
e
demontagem; indicativo do limite de seguranca;
nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de
fabricacao; data de validade ou prazo de
validade; dados do fabricante; origem; n° do
registro do produto, precedido da palavra
"ANVISA"; nome do responsavel tecnico; n° do
SAC. MARCA/REF.
CAIXA, termica, corpo termoplastico com dupla
camada em PVC e isolamento entre as paredes
em poliuretano, capacidade 12 litros,
dimensoes de 30,0 x 40,0 x 28,0 cm
(comp/larg/altura),
cor
vermelha.
Caracteristicas: - Tampa com a lateral fixa, tipo
basculante - Alca integrada - Travamento

UND

100

UND

150

UND

8
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20.

21.

automatico de tampa - Produto atoxico, sem
odores internos. - Gravacao na parte superior
da tampa de um lado: MATERIAL BIOLOGICO
PARA DIAGNOSTICO com o simbolo do
Governo do Estado; do outro lado da tampa: o
simbolo do risco biologico. Obs: A gravura tem
que ser de impressa na caixa.
COMPRESSA, campo operatorio, 100%
algodao, nao esteril, uso unico, isenta de
impurezas, ausente de amido e dextrina, deve
possuir dispositivo para fixacao em forma de
alca unida ao seu corpo, disposta em 04
camadas fixas entre si, bordas embainhadas,
nas dimensoes 23cm x 25cm sem
preencolhimento.
Seguir NBR 14767. Embalagem: pacote com 50
unidades, acondicionada individualmente de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de
sua
utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica, esteril e apirogenica; a embalagem
primaria deve conter
informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais
como:nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
COMPRESSA, campo operatorio, 100%
algodao, nao esteril, uso unico, isenta de
impurezas, ausente de amido e dextrina, deve
possuir dispositivo para fixacao em forma de
alca unida ao seu corpo, com elemento
radiopaco fixado no seu corpo, disposta em 04
camadas fixas entre si, bordas embainhadas,
nas dimensoes 45 cm x 50cm sem
preencolhimento.
Seguir
NBR
14767.
Embalagem: pacote com 50 unidades. primaria
acondicionada individualmente de acordo com
as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; a
embalagem primaria deve conter informacoes
de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como:nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto, metodo de esterilizacao,

PCT

60

PCT

50
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

validade da esterilizacao; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
COLETOR de Urina, estéril, uso pediátrico,
Recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com
capacidade para até 100 ml. Fita dupla face,
hipoalergênica, para fixação segura e sem
lesões na pele. Bordas com selagem de alta
resistência, que asseguram a integridade do
recipiente, evitando vazamentos. Esterilizado
por Óxido de Etileno. Modelo: unissex.
Apresentação: pacote com 100 unidades.
COLETOR de exame, tipo universal, para fezes
e urina, tipo copo, esteril, capacidade de 50 ml,
em PVC, branco fosco, tampa com fechamento
em rosca.
COLETOR de exame, para fezes em
polipropileno, não estéril, cor beje, tampa sob
pressão, com pá, capacidade de 10ml.
COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm,
descartavel, nao esteril, 100 % algodao em
tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por
cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de
impurezas, amido, gordura, corante e com
acabamento lateral para evitar o desfiamento.
Embalagem: pacote com 500 unidades. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
ESCOVA endocervical, descartavel, em
polietileno resistente, autoclavavel, com
resistencia a alta temperatura em processo de
esterilizacao
no
autoclave,
para
uso
ginecologico. Embalagem contendo dados de
identificacao do produto, procedencia, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude. Pct com 100 unids.
ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto,
aneroide, completo, deve apresentar escala de
0 - 300 mmHg, com precisao de +/- 3mmHg,
deve vir acompanhado com caixa metalica
protetora em inox ou aco pintado em epoxi, as
bracadeiras deve ser construida em material
antialergico flexivel e resistente com fecho em
velcro, com dimensoes adequadas para uso
adulto, deve ter registro no Ministerio da Saude.
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5
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28.

29.

30.

31.

32.

ESPARADRAPO, impermeável, na cor branca,
tecido 100% algodão, com resina acrílica
impqemeabilizante, com facilidade de rasgo
sem desfiamento, com mmassa adesiva à base
de borracha natural, óxido de zinco e resina. De
excelente fixação, flexibilidade, resistência e
impermeabilidade, enrolado em carretel e no
tamanho de 10 cm x 4,5 m. Na embalagem
devera
estar
impresso
dados
de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em
tecido microporoso, com otima aderencia,
isento de substancia alergenas, dimensoes 10
cm x 4,5 m. Embalagem primaria acondicionada
de acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de
sua
utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade
do
produto,
nome
do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Embalagem
primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA.
ELETRODO, adulto, descartável, para ECG, de
espuma compacta com alta aderência à pele •
Gel sólido de excelente condutividade • Em
formato de gota, para facilitar a retirada •
Hipoalergênico Formato circular - 43mm
Envelope com 50 eletrodos
ELETRODO, infantil, descartável, para ECG, de
espuma compacta com alta aderência à pele •
Gel sólido de excelente condutividade • Em
formato de gota, para facilitar a retirada •
Hipoalergênico Formato circular - 43mm
Envelope com 50 eletrodos
EXTENSOR PARA INFUSÃO,simultanea 2
vias, de infusão com clamp corta-fluxo. Tubo
transparente de 18 cm em PVC. Conector slip
com o paciente. 2 conectores fêmeas com

UND

150

UND

120

PCT

50
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50
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40
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

tampas protetoras. Apresentação: pacote com
40 unidades.
ESCOVA PARA EXPURGO, Com cerdas extra
rígidas como aço, fabricadas em poliamida ,
permitem uma limpeza profunda sem agredir o
instrumental, especialmente em ranhuras e
superfícies irregulares. Com cabo azul, cerdas
Extra-rígidas em nylon 78x17x10mm.
ESCOVA PARA EXPURGO, A rigidez desta
escova, bem como o comprimento das cerdas e
cabo melhora e simplifica a limpeza dos
instrumentais. Com cabo verde, cerdas Rígidas
em nylon 78x17x15mm.
Fixador citológico, composto por solução
alcoólica, com válvula atomizadora sistema
spray, o rotulo da embalagem primaria e/ou o
proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais
como: nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, nome
do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS;
FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19
mm x 30 m, resistente a alta temperatura.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
FITA, adesiva, fabricada em crepe, na cor bege,
dimensao 25 mm x 50 m. Embalagem: rolo
individual, com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
FIO DE SUTURA, nylon, nº 0, 1,5MT, cirúrgica
não absorvível de origem sintética, obtido por
extrusão de poliamida, resultando em um
monofilamento de superfície lisa e uniforme e
preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de
coloração preta, providos de agulhas cirúrgicas
de aço inox. O produto atende as
especificações da NBR 13904 da ABNT .
Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
não absorvíveis. , com 24 unidades
FIO DE SUTURA, nylon, nº 2-0, 1,5MT,
cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em
um monofilamento de superfície lisa e uniforme
e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de
coloração
preta,
providos
de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da

UND
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40.

41.

42.

43.

44.

ABNT . Associação Brasileira de Normas
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas
Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24 unidades
FIO DE SUTURA, nylon, nº 3-0, 1,5MT,
cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em
um monofilamento de superfície lisa e uniforme
e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de
coloração
preta,
providos
de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT . Associação Brasileira de Normas
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para
Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24
unidades
FIO DE SUTURA, nylon, nº 4-0, 1,5MT,
cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em
um monofilamento de superfície lisa e uniforme
e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de
coloração
preta,
providos
de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT . Associação Brasileira de Normas
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas
Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24 unidades
FIO DE SUTURA, nylon, nº 5-0, 1,5MT,
cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em
um monofilamento de superfície lisa e uniforme
e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de
coloração
preta,
providos
de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT . Associação Brasileira de Normas
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas
Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24 unidades
GARROTE em borracha sintetica, sem latex,
anti-alergica, para puncao venosa Embalagem:
caixa com 25 unidades, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
GORRO, cirúrgico, descartavel, branco,
hipoalergico, atoxico, em prolipropileno,
gramatura 20 g/m2, com tiras ajustaveis, solda
eletronica, sem costura. Embalagem caixa com
100 unidades. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificacao, procedencia,
data de fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude,
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45.
46.

47.

48.

CAIXA, de isopor, com tampa, capacidade para
8 litros.
GALERIA para laboratório esmaltada
LAMINA, de bisturi numero 20, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Caixa contendo 100 unidades.
LAMINA, de bisturi, numero 22, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade
do
produto,
metodo de esterilizacao, validade
da
esterilizacao; nome do responsavel tecnico,
registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria
deve ser conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa
contendo 100 unidades.
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49.

50.

51.

LAMINA, de bisturi numero 24, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Caixa contendo 100 unidades.
LAMINA, de bisturi numero 11, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade
do
produto,
metodo de esterilizacao, validade
da
esterilizacao; nome do responsavel tecnico,
registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria
deve ser conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa
contendo 100 unidades.
LAMINA, de bisturi, numero 12, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
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52.

53.

acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto
durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa
contendo 100 unidades.
LAMINA, de bisturi numero 15, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa
contendo 100 unidades
LAMINA ,de bisturi numero 21, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi
padrao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
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55.

56.

57.

permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto
durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Caixa contendo 100 unidades.
LAMINA,
uso
laboratorial,
com
uma
extremidade fosca, nao lapidada, cortada,
dimensoes 26 x 76 mm, precisao dimensional
da espessura entre 0,8 a 1,4 mm, para
microscopia. Embalagem: caixa com 50
unidades, contendo dados de identificacao em
portugues, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.
LAMINA, de bisturi, numero 15C, descartavel,
esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de
bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100
unidades individuais, em papel laminado,
abertura em petala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
LENCOL,
hospitalar,
descartavel,
em
polipropileno, dimensoes 700 mm x 50 m.
papéis produzido com 100% de fibras de
celulose virgem, 100% de fibras de celulose e
fibras celulósicas, proporcionando ao produto
maior resistência, maciez, alta absorção de
líquidos. Embalagem em rolo, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
Caixa com 10 rolos.
LUVA, cirurgica, numero 7,5, de uso unico,
descartavel, apirogenica, esteril, em latex
natural, textura uniforme, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura
minima de 89 mm com variacao de ±
6mm,espessura minima de 0,10 mm, lubrificada
com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de
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58.

59.

mao direita e esquerda, antiderrapante.
Embalagem
primaria
acondicionada
individualmente aos pares, de acordo com as
normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A
Embalagem primaria deve conter informacoes
de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o
armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA
LUVA, cirurgica, numero 8,0, de uso unico,
descartavel, apirogenica, esteril, em latex
natural, textura uniforme, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura
minima de 95 mm com variacao de ± 6mm,
espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com
po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao
direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem
primaria acondicionada individualmente aos
pares, de acordo com as normas de embalagem
que
garanta
a
integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A
Embalagem primaria deve conter informacoes
de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA
LUVA, cirurgica, numero 7,0, de uso unico,
descartavel, apirogenica, esteril, em latex
natural, textura uniforme, formato anatomico,
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60.

61.

resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura
minima de 83 mm com variacao de ± 6mm,
espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com
po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao
direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem
primaria acondicionada individualmente aos
pares, de acordo com as normas de embalagem
que
garanta
a
integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A
Embalagem primaria deve conter informacoes
de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: tamanho da luva, nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA
LUVA, de procedimento, tamanho PP, com pó,
nao esteril, de uso unico, descartavel,
apirogenica, em latex natural, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura
minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica asseptica e
apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes
de
identificacao
e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
LUVA, de procedimento, tamanho P, com pó,
nao esteril, de uso unico, descartavel,
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63.

apirogenica, em latex natural, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura
minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica asseptica e
apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes
de
identificacao
e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
LUVA, de procedimento, tamanho M, com pó,
nao esteril, de uso unico, descartavel,
apirogenica, em latex natural, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura
minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica asseptica e
apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas
do produto, tais como: Tamanho da luva, nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto; A embalagem secundaria
deve ser conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
LUVA, de procedimento, tamanho G, com pó,
nao esteril, de uso unico, descartavel,
apirogenica, em latex natural, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura
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65.

minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica asseptica e
apirogenica; A Embalagem primaria deve
conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
LUVA, de procedimento, tamanho G, nao
esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica,
de 100% de polimero de nitrilo, para uso medico
hospitalar, sem po, nao deve conter talco,
amido ou proteinas ambidestra, formato
anatomico, resistente a tracao, punho com
bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A)
impresso no produto e na embalagem.
Embalagem primaria acondicionada em caixa
com 100 unidades, de acordo com as normas
de embalagem que garantam a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA
LUVA, de procedimento, tamanho M, nao
esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica,
de 100% de polimero de nitrilo, para uso medico
hospitalar, sem po, nao deve conter talco,
amido ou proteinas ambidestra, formato
anatomico, resistente a tracao, punho com
bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A)
impresso no produtoe na embalagem.
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68.

Embalagem primaria acondicionada em caixa
com 100 unidades, de acordo com as normas
de embalagem que garantam a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho
da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade
do
produto
durante
o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA
LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril,
de uso unico, descartavel, apirogenica, de
100% de polimero de nitrilo ,para uso medico
hospitalar , sem po, nao deve conter talco,
amido
ou
proteinas
ambidestra,formato
anatomico, resistente a tracao, punho com
bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A)
impresso no produto e na embalagem
Embalagem primaria acondicionada em caixa
com 100 unidades, de acordo com as normas
de embalagem que garantam a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem
primaria deve conter
informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais
como: Tamanho da luva, nome do fabricante,
lote, data de fabricacao, data de validade do
produto; A embalagem secundaria deve ser
conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA
MASCARA descartavel, em polipropileno, cor
branca, com elástico. Caixa com 100 unidades
ÓCULOS, de proteção, ampla visão, com
armação cinza, em plastico rigido e estrutura
em PVC flexivel e macia, ajuste com elástico da
mesma cor, com sistema de ventilacao indireta
que direciona o ar para fora das lentes
minimizando embacamentos, revestimento
antiembacante uvextreme, o material que fica
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70.
71.

72.

73.

em contato direto com o rosto sera de
elastomero sintetico ou craton, e que permita
vedacao total nos diversos formatos de rosto,
lentes de policarbonato, incolor, resistentes a
impactos, com absorcao de 99,9% dos raios
ultravioleta, com CA. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para
esterilizacao de Papel Grau Cirúrgico x
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de
60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 15 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilizacao,
insenta de odor, ser barreira microbiana de
98%, livre de microfuros e irregularidades,
permeavel ao ar e ao agente esterilizante,
atoxico, selagem tripla com largura que nao
deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos,
tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o
copolimero que compoem a embalagem nao
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois
indicadores quimicos para monitorizacao que
mudam de cor apos contato com o agente
esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter
dados de identificacao conforme NBR 14990,
registro da Anvisa.
PÁ de coletor de fezes plástica
PALITO de picolé, de madeira
PAPEL, grau cirurgico, embalagem para
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de
60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilizacao,
insenta de odor, ser barreira microbiana de
98%, livre de microfuros e irregularidades,
permeavel ao ar e ao agente esterilizante,
atoxico, selagem tripla com largura que nao
deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos,
tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o
copolimero que compoem a embalagem nao
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois
indicadores quimicos para monitorizacao que
mudam de cor apos contato com o agente
esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter
dados de identificacao conforme NBR 14990,
registro da Anvisa.
PAPEL, grau cirurgico, embalagem para
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de
60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 25 cm x
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75.

100 m, resistente ao processo de esterilizacao,
insenta de odor, ser barreira microbiana de
98%, livre de microfuros e irregularidades,
permeavel ao ar e ao agente esterilizante,
atoxico, selagem tripla com largura que nao
deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos,
tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o
copolimero que compoem a embalagem nao
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois
indicadores quimicos para monitorizacao que
mudam de cor apos contato com o agente
esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter
dados de identificacao conforme NBR 14990,
registro da Anvisa.
PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com
dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de
23cm e maximo 27cm (comprimento), com
variacao de ate - 2% (dois por cento), 100%
fibras celulosicas virgem, nao reciclado, na cor
branca, sem odor e apresentando textura com
relevo sensivel ao tato (gofrado). Embalagem
contendo 1000 folhas. O produto devera estar
acondicionado em embalagem contendo as
seguintes
informações,
impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do
fabricante. Nome do produto, data de
fabricação, número do lote, composição,
peso.Endereço e telefone de contato, normas
vigentes e registros nos orgaos competentes.
Todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil).
Criterios de conferencia e inspecao no
recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao.
Deverao ser considerados para efeito de
recebimento, os itens acondicionados em caixa,
pacotes ou sacos. As folhas (1.000
unidades) deverao ser pesadas, sem
embalagem e, ter o peso minimo de 1400
gramas.
PRESERVATIVO, masculino, borracha natural,
liso, translucido, lubrificado, quantidade de
lubrificante entre 400 e 700 mg, sem
espermicida, reservatorio na extremidade,
dimensoes
aproximadas:
160
mm
(comprimento) x 52 mm (largura). Caixa
contendo 100 unidades, impermeavel, opaca e
metalizada, total garantia do diametro do
preservativo, e contra danos mecanicos do
conteudo, picotada para facil separacao
manual. Na embalagem deverao estar
claramente indicados: o fabricante, a marca e
referencia, data de fabricacao, o lote e o prazo
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

de validade minimo 36 meses, e certificacoes
Anvisa/Inmetro.
PINÇA, Cheron Descartável, NÃO ESTÉRIL
Fabricada em poliestireno na cor branca, possui
sistema de trava de fechamento por
cremalheira, discreto desvio caudal da
extremidade proximal e ponta semi aguda.
Comprimento total: 24,5 cm. Lembalada em
filme de BOPP, apresentação: 100 unidades.
PINÇA, Cheron Descartável,
ESTÉRIL,
Fabricada em poliestireno na cor branca, possui
sistema de trava de fechamento por
cremalheira, discreto desvio caudal da
extremidade proximal e ponta semi aguda.
Comprimento total: 24,5 cm. embalada em filme
de BOPP, apresentação: 100 unidades.
PRESERVATIVO, masculino, borracha natural,
liso, translucido, NÃO lubrificado, quantidade de
lubrificante entre 400 e 700 mg, sem
espermicida, reservatorio na extremidade,
dimensoes
aproximadas:
160
mm
(comprimento) x 52 mm (largura). Caixa
contendo 100 unidades, impermeavel, opaca e
metalizada, total garantia do diametro do
preservativo, e contra danos mecanicos do
conteudo, picotada para facil separacao
manual. Na embalagem deverao estar
claramente indicados:o fabricante, a marca e
referência, data de fabricacao, o lote e o prazo
de validade minimo 36 meses, e certificacoes
Anvisa/Inmetro.
Pote para lâmina de preventivo, com três
compartimentos, em acrílico resistente, com
tampa rosqueável.
PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 50MM X 30M; PAPEL PARA ECG, ÓTIMA
SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA
COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR
CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O
PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM
COM ESTILETE.
PERA PARA ELETRODO PRE CORDIAL,
compatíveis com eletrocardiógrafos e seus
respectivos ca os com termina es em neo pinch,
ot o de press o e pino anana Pacote com 6.
SACO
DE
LIXO
PARA
MATERIAL
INFECTANTE, de uso hospitalar, na cor branca,
com
capacidade
de
30L,
para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
hospitalares/infectantes;
Constituído
de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem,
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
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proporcionando a opacidade necessária à
aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea. Compatível com os padrões da
ABNT, Norma Técnica 9191 e do IPT (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas). Apresentação:
Pacote com 100 unidades
SACO
DE
LIXO
PARA
MATERIAL
INFECTANTE, de uso hospitalar, na cor branca,
com
capacidade
de
50L,
para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
hospitalares/infectantes;
Constituído
de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem,
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à
aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea. Compatível com os padrões da
ABNT, Norma Técnica 9191 e do IPT (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas). Apresentação:
Pacote com 100 unidades
SACO
DE
LIXO
PARA
MATERIAL
INFECTANTE, de uso hospitalar, na cor branca,
com
capacidade
de
100L,
para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
hospitalares/infectantes;
Constituído
de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem,
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à
aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea.
Compatível com os padrões da ABNT, Norma
Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Apresentação: Pacote com 100
unidades
SCALP para puncao venosa, com borboleta e
agulha, esteril, descartavel, n. 21. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 30
ml, esteril. Embalagem individual, em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da
Saude. Caixa com 10 unidades
SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balao de 30
ml, esteril Embalagem individual, em papel grau
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
Caixa com 10 unidades
SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 30
ml, esteril Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da
Saude. Caixa com 10 unidades
SONDA, nasogastrica, n. 14 curta, descartável,
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco
transparente, atraumatica, siliconizada, com
orificios nas laterais e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude
SONDA, nasogastrica, n. 16 curta, descartáve,
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco
transparente, atraumatica, siliconizada, com
orificios nas laterais e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude
SONDA, uretral, n. 16, descartavel, esteril,
atoxica, maleavel, em PVC, transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na
lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico
e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia,
data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude.
SUPORTE PARA ROLO DE ESTERILIZAÇÃO,
Adaptável a vários modelos de seladora de
mesa. Suporta rolos de grau cirúrgico de até
300mm.Medidas: Altura: 35mm, Largura:
355mm, Profundidade: 180mm.
SUPORTE, para coletor de caixa perfuro
cortante,
esmaltado,
Acompanha
dois
parafusos e duas buchas. (Não possui ventosa
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para
fixação)
Dimensões:
Frente:21,2cm(Mínimo)
-Altura:21,0cm
(Mínimo)
- Profundidade: 16,2cm (Mínimo)
SUPORTE, de papel toalha, em plástico Abs, na
cor branca, resistente, fabricado em material
termoplástico de alta qualidade e resistência ao
impacto. Fácil instalação com parafusos e
buchas INCLUSOS e fechadura de trava.
Design moderno e harmonioso que valoriza e
combina
com
todos
os
ambientes.
Dimensões:A=Altura:30,0cm;
L=Largura:26,0cm; P = Prof.: 12,3 cm;
DISPENSER DOSADOR DE PAREDE, de
sabonete líquido/Álcool em gel, Tamanho
19cmX6cm, capacidade 500 - 600ml, visor
transparente, fácil manuseio, com kit fixação: 02
parafusos, 02 buchas, 2 ventosas,
TIRA TESTE DE GRAVIDEZ (Teste Rápido
Beta), 25mUI, ensaio imunocromatográfico para
a detecção qualitativa de gonadotrofina
coriônica humana (HCG) em amostras
humanas de soro, plasma e urina. É
destinado como um auxiliar na detecção
precoce de gravidez. Caixa 100 unidades
TERMOMETRO clinico, digital, para uso
hospitalar, com graduacao de 35 a 42 graus
centigrados. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao, registro no Ministerio da
Saude e no Inmetro.
TERMOMETRO para Vacina, analogico, -25
+30ºC, Divisão 1ºC, cabo flexível, base plástica,
escala externa capilar transparente, cabo de
700mm, enchimento a líquido vermelho. de
cabo extensor minimo de 1,5m, com escala
negativa e positiva. Embalagem com dados de
identificacao
do
produto
e
marca
do fabricante.
TERMÔMETRO
DIGITAL
INTERNO/EXTERNO MÁXIMO/MÍNIMO. Visor
em cristal líquido de fácil visualização.
Função °C / °F, botão liga/desliga. Com as
seguintes características: -Medição precisa de
temperatura interna e externa. -Visor de cristal
líquido de fácil visualização. -Design moderno. Leve
e
compacto.
-Marcação da temperatura em °C ou em °F. Com cabo extensor; Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
TORNIQUETE AJUSTÁVEL, para coleta de
sangue, Material: ABS plástico de alta
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101.

qualidade, cinta elástica, livre de látex. Caixa
com 25 unidades;
ABAIXADOR, de língua, espátula em madeira
lisa, isto e, com ausência de farpas,
descartável,
extremidades
arredondadas,
formato convencional, resistente a esterilização,
com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e
1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades,
com dados de identificação e procedência.

PCT

50

Total R$

Item
1.
2.

3.

4.

5.

6.

LOTE 2
Descrição do bem
Unid.
GL
Água destilada embalagem de 5 lt
AGUA, oxigenada, 10 volumes. Embalagem:
frasco plástico com 01 litro, com dados de
FR
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil,
fragancia agradavel, para assepsia das maos.
Embalagem com no minimo 800 ml. O produto
devera estar acondicionado em embalagem
com as seguintes informacoes, impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do
fabricante, nome do produto, data de fabricacao
e validade, numero do lote, composicao, peso,
endereco e telefone de contato, registro do
UND
responsavel tecnico, modo de usar e
precaucoes no uso do produto, normas vigentes
e registros nos orgaos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto,
nao
devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomandose como referencia a data de
fabricação informada.
ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso
externo , frasco com 1 litro. A embalagem deve
conter venda proibida pelo comercio. Em caso
do
FR
fabricante
fora
do
mercosul,apresentar
documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial.
ALCOOL iodado, medicinal, 1%, solucao topica,
1000ml, a embalagem do produto devera conter
a seguinte impressao "venda proibida pelo
FR
comercio." Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do pais de
origem traduzido por tradutor oficial.
ALCOOL, etilico absoluto, P.A, com 99,8 % de
FR
pureza. Embalagem: frasco com 1000 ml, com

Quant.
80

V. Unit.

V. Total
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.
ETER, etilico (sulfurico), P.A, grau pureza
99,8%. Embalagem com 1000 ml, com dados
de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.
GLUTARALDEIDO, solucao 20mg/ml, galao
5000 ml, a embalagem devera conter a
impressao "venda proibida pelo comercio". Em
caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial.
HIPOCLORITO, de sodio 1%. Embalagem de
05 litros, contendo o nome do fabricante data de
fabricacao, prazo de validade e registro do
Ministério da Saude.
IODOPOVIDONA, solucao aquosa 10mg/ml em
iodo, embalagem almotolia com 100ml. Em
caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial.
LUGOL, para teste de Shiller, Solução para
teste colposcópico para pesquisa de células
displásicas ou carcinomatosas de colo uterino,
servindo como diagnóstico de neoplasias
uterinas. COMPOSTO POR : Iodo - 2 gr; Iodeto
de potássio — 4 gr; Água purificada qsp - 100
mL. Apresentação: frascos de 1000 mL.
CLOREXIDINA, solucao aquosa 0,2%, frasco
com 1000 mL . Devera conter a impressao
"venda proibida pelo comercio". Em caso de
fabricante
fora
do mercosul, apresentar documento do pais de
origem traduzido por tradutor oficial.
SOLUCAO, de PVPI, degermante, com
polivinilpirrolidona a 10%, frasco plastico com
q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo.
Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
SOLUCAO,
de
PVPI,
tópico,
com
polivinilpirrolidona a 10%, frasco plastico com
q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo.
Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de
identificacao
do
produto,
marca
do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude.
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Item

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LOTE 3
MATERIAL DE CURATIVO
Descrição do bem
Unid.
COLAGENASE, pura, mono, Pomada
Dermatológica 0,6 U/g. bisnaga com 30g,
veículo q.s.p. 1 g (Veículo: vaselina líquida,
CX
vaselina sólida). Embalagem: caixa com 10
bisnagas).
ÓLEO Dermoprotetor, composto por óleos de
origem vegetal ricos em AGEs, copaíba, e
Malaleuca, que favorece o processo de
cicatrização, desbridamento e alívio da dor,
indicado para hidratação da pele íntegra,
evitando o aparecimento de feridas, Frasco com
200ml, registrado na ANVISA para tratamento
e prevenção de feridas. Caixa com 12 unidades.
HIDROGEL, com Alginato, Água purificada,
propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina,
alginato de cálcio e sódio, conservantes e
carboximetilcelulose; Bisnaga com 85g.
CURATIVO HIDROPOLÍMERO, adesivo de
espuma de poliuretano coberto com uma
camada permeável ao vapor e com uma
camada externa impermeável e resistente às
bactérias. Com prorpiedades que acelera a
drenagem das secreções e protege a pele
contra macerações, ideal para lesões com
exsudação intensa. Tamanho: 10cmX20cm,
embalagem contendo 5 unidades.
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM
PRATA, Recortável, curativo primário e/ou
secundário composto de tecido de carvão
ativado impregnado com prata, prensado entre
duas camadas de rayon / poliamida. O tecido de
carvão ativado adsorve os gases voláteis,
responsáveis pelo mau cheiro e os
microorganismos produtores desta substância.
Com característica de isolante térmico que
assegura a manutenção no leito da lesão da
temperatura ótima para estimular a epitelização
da ferida. O tecido de rayon / poliamida possui
características absorventes sendo que o
exsudato excedente tem trânsito livre para o
curativo
secundário
devido
a
sua
semipermeabilidade. Embalagem
com
01
unidade.
CURATIVO HIDROCOLÓIDE, autoadesivo
composto por carboximetilcelulose sódica,

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

50
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60

BISN

40
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40
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60
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indicado para a prevenção de úlceras por
pressão e tratamento de feridas não infectadas
com exsudação de leve a moderada.
Não contém conservantes. Livre de gelatina.
Revestido por película semipermeável de
poliuretano;
Formato
retangular;
Alta
capacidade de absorção; Estéril por RG.
Dimensão: 10cmX10cm. Caixa com 10
unidades.
Total R$

Item

1.

2.

3.

4.

LOTE 4
MATERIAL PENSO
Descrição do bem
Unid.
SCALP para puncao venosa, com borboleta e
agulha, esteril, descartavel, n. 25. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
CX
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
SCALP para puncao venosa, com borboleta e
agulha, esteril, descartavel, n. 23. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
CX
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades
SCALP para puncao venosa, com borboleta e
agulha, esteril, descartavel, n. 21. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
CX
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades
SCALP para puncao venosa, com borboleta e
agulha, esteril, descartavel, n. 19. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
CX
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

8

8

8

8
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CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 14G2 , laranja, Lote e validade
5. expressos na embalagem; caixa com 100
unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com
Registro na ANVISA. Caixa com 100
unidades.
CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 16G2 , cinza, Lote e validade expressos
6. na embalagem; caixa com 100 unidades;
Estéril: Óxido de Etileno; com Registro na
ANVISA.
CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 18G1 3/4 , verde, Lote e validade
7. expressos
na
embalagem; caixa com 100 unidades; Estéril:
Óxido de Etileno; com Registro na ANVISA.
CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 20G1 1/4 , rosa, Lote e validade
8. expressos
na
embalagem; caixa com 100 unidades; Estéril:
Óxido de Etileno; com Registro na ANVISA.
CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 22G1 , azul, Lote e validade expressos
9. na
embalagem;
caixa com 100 unidades; Estéril: Óxido de
Etileno; com Registro na ANVISA.
CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO
JELCO 24G 3/4 , amarelo, Lote e validade
10. expressos na embalagem; caixa com 100
unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com
Registro na ANVISA.
EQUIPO macrogotas e microgotas esteril, para
infusões de soluções parenterais. Ponta
perfurante com tampa protetora. Câmara
gotejadora flexível. Tubo em PVC de 1,50 m,
atóxico e apirogênico.Pinça rolete para
dosagem de volume.Conector luer lock. Entrada
11. de ar. Filtro de partícula. Injetor lateral
autocicatrizante. Embalagem: em papel grau
cirurgico, visor transparente com dados de
identificacao,
procedencia, tipo, data de esterilizacao e tempo
de validade. Apresentação: pacote com 25
unidades.
EQUIPO macrogotas para solucao venosa de
infusao por gravidade, esteril, apirogenico, com
tampa protetora na entrada e saida ponta
12. perfurante trifacetada, adaptavel a qualquer
tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de
ar com membrana hidrofoba e bactericida,
camara de gotejamento transparente, flexivel,
com filtro de particulas tubo extensor em PVC

CX

5

CX

5

CX

5

CX

5

CX

5

CX

5

PCT

10

PCT

40
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com 1,40 m de comprimento pinca rolete com
bom deslize e que permita controle preciso do
fluxo de infusao, injetor lateral autocicatrizante
mesmo apos ser perfurado diversas vezes com
agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel
a
qualquer
tipo
cateter.
Embalagem
individual,em papel grau cirurgico e filme
termoplastico. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude. Pacote com 25 unidades.
AGULHA, hipodérmica, 20 x 5,5, descartável,
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
acopladoao
canhao.
Embalagem
13. bem
individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA, hipodermica, 25 x 7, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiada, rigida e centraliza, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
14. bem acoplado ao canhao. Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA, hipodermica 13 x 4,5, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
15. bem
acopladoao
canhao.
Embalagem individual em papel grau cirurgico
e
filme
termoplastico,
abertura
em
petala.Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, procedencia, data de
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100
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100
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100
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16.

17.

18.

19.

fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
Caixa com 100 unidades.
AGULHA, hipodermica, 25 x 8, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
bem
acopladoao
canhao.
Embalagem
individual, em papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA, hipodermica, 30 x 7, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
bem
acopladoao
canhao.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico
e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA, hipodermica, 30 x 8, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
bem
acopladoao
canhao.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico
e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA, hipodermica, 40 x 12, descartavel,
esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao
em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e
bem
acopladoao
canhao.
Embalagem

CX

100

CX

100

CX

100

CX
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48
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

20.

21.

22.

23.

24.

25.

individual, em papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
AGULHA À VACUO, para coleta múltipla de
sangue, agulha 25X8, O suporte não
acompanha a AGULHA. Comercializado em
embalagens com 100 unidades embaladas
individualmente.
ESPATULA de Ayre, em madeira, formato
achatado, dimensoes 180 mm ( comprimento) x
16,5 mm ( largura ) x 1,5 mm ( espessura).
Embalagem: pacote com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto em
portugues, procedencia, marca do fabricante,
data de fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude.
ESPECULO de Collins, vaginal, descartavel,
esteril, atoxico e apirogenico, em plastico
transparente, sem lubrificacao, valva com 95
mm, tamanho P. Embalagem individual, em
papel grau cirurgico e filme termoplastico,
abertura em petala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, data e tipo de
esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
ESPECULO, de collins, vaginal, em plastico,
descartavel, esteril, atoxico, apirogenico e
transparente sem lubrificacao, tamanho M.
Embalagem individual em papel grau cirurgico e
filme terrmoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificaçao procedencia, data de fabricacao
data e tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude
ESPECULO, de collins, vaginal, em plastico,
descartavel, esteril, atoxico, apirogenico e
transparente sem lubrificacao, tamanho G.
Embalagem individual em papel grau cirurgico e
filme terrmoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificaçao procedencia, data de fabricacao
data e tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude
GEL para ultra-sonografia, uso interno e
externo, incolor, inodoro, nao gorduroso,
umectante, soluvel em agua e pH neutro, para
uso como meio de contato para transmissao

CX

2

PCT

30

UND
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UND
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UND

300
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5
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26.

27.

28.

29.

ultra-sonica,
ecografos
e
dopplers.
Embalagem: Galão de 5kg, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude.
GLICERINA tipo glicerol, para uso em
laboratorio. Especificacoes ACS. Prazo de
validade minimo: 2 anos Embalagem: frasco
com 1 litro
SERINGA de 10 ml sem agulha, descartavel,
esteril, polipropileno, transparente, atoxica,
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retencao que impeca e
desprendimento do embolo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange
que de apoio aos dedos, embolo com pistao
lubrificado e ajustado ao cilindro, com
graduacao em ml, numeros e tracos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico
e/ou filme termoplastico, com abertura em
petala, com dados de identificao, procedencia,
data, tipo de esterilizacao, prazo de validade e
Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
SERINGA de 20 ml sem agulha, descartavel,
esteril, polipropileno, transparente, atoxica,
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retencao que impeca e
desprendimento do embulo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange
que de apoio aos dedos, embulo com pistao
lubrificado e ajustado ao cilindro, com
graduacao em ML, numeros e trecos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgica
e/ou filme termoplastico, com abertura em
petala, com dados de identificao, procedencia,
data, tipo de esterilizacao, prazo de validade e
Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades
SERINGA de 05 ml sem agulha - descartavel,
esteril, polipropileno, transparente, atoxica,
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retencao que impeca e
desprendimento do embulo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange
que de apoio aos dedos, embulo com pistao
lubrificado e ajustado ao cilindro, com
graduacao em ML, numeros e trecos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico
e/ou filme termoplastico, com abertura em
petala, com dados de identificao, procedencia,
data, tipo de esterilizacao, prazo de validade e

FR
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200

50
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.
SERINGA, de insulina, descartavel, de uso
unico, atoxica, com escala graduada de 1 em 1
unidades, sem espaco morto, e com
capacidade para ate 100 unidades de insulina;
seringa com dispositivo de seguranca; agulha
fixa de 13mm de comprimento x 0,3 mm de
diametro, descartavel, confecccionada em aco
inoxidavel. Embalagem primaria acondicionada
de acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento
de sua utilizacao, permitindo abertura e
transferencia com tecnica asseptica; conforme
RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria
o
proprio
produto
30. e/ou
deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricacao, data de
validade do produto, data da esterilizacao,
validade da esterilizacao, nome do responsavel
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Caixa com 100 unidades
SERINGA, hipodermica, esteril, de uso unico,
de 3,0 ml, sem agulha, em polipropileno,
transparente, siliconizado, atoxica, apirogenica,
parede uniforme, cilindro reto, anel de retencao
que impeca o despreendimento do embolo, bico
sem rosca que garanta conexoes seguras,
flange em formato adequado, embolo com
pistao lubrificado e ajustado ao cilindro, com
escala de graduacao em ML, numeros e tracos
legiveis,
deve
obedecer
a
RDC/03/2011/ANVISA. Embalagem primaria
31. acondicionada de acordo com as normas de
embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da
embalagem primaria e/ou o proprio produto
deve
conter
informacoes
de
identificacao e caracteristicas do produto, tais
como: nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, metodo
de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, registro
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400
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32.

33.
34.
35.

36.

37.

ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser
conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o
armazenamento
ate
o
momento
do
uso; o produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa com
100 unidades
TUBO para coleta de sangue a vacuo, tampa
cinza, capacidade 5 ml. Embalagem com 100
unidades
TUBO para coleta de sangue a vacuo, tampa
cinza, capacidade 10 ml.. Embalagem com 100
unidades.
TUBO EDTA, sem vácuo, para coleta de
sangue, tampa rosqueável, capacidade de 5 ml
TUBO EDTA, sem vácuo, para coleta de
sangue, tampa rosqueável, capacidade de 10
ml
TUBO CONICO, tipo falcon, rosqueável, estéril,
, Fabricado em polipropileno (PP), resistente à
autoclavagem
a
121ºC
por
até
10
minutos.Tampa rosqueável em polietileno.
Graduado, com superfície para marcação de
amostras. com capacidade de 45 ml Fundo
cônico. Embalagem com 100 unidades.
TORNEIRA DE 3 VIAS, Projetada para suportar
altas pressões de infusão.• Resistente à
fármacos e antissépticos • Vias: 1 VIA LUERLOCK COM GIRO EM TORNO DO PRÓPRIO
EIXO,
para
conexão
e
desconexão do cateter, minimizando o risco de
perda do acesso venoso. 2 VIAS LUER-LOCK
COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE SLIP,
múltiplas possibilidades de infusão, através de
um
único
lúmen.
• Descartável • Apresenta o: caixa com 50
unidades

PCT

5

PCT

5

PCT

20

PCT

20

PCT

5

CX

5

Total R$

Item
1.
2.

LOTE 05
MATERIAL DE AMBULATÓRIO E SAMU
Descrição do bem
Unid.
Quant.
BANDEJA, cirurgica, em aco inoxidavel,
UND
10
dimensoes 30 x 20 x 5 cm.
BANDEJA, cirurgica, retangular lisa, dimensões
UND
10
40 x 28 x 02 cm, em aço inoxidável

V. Unit.

V. Total

Marca
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CAMPO, cirurgico, fenestrado, em tecido brim,
100% algodao, cor azul natier, dimensoes 80 x
80 cm logomarca padrao da unidades
estampada em todo o campo identificacao da
dimensao na parte lateral inferior
CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos,
descartavel, uso adulto. Embalagem individual,
em blister rigido e papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude.
CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos,
descartavel, uso infantil. Embalagem individual,
em blister rigido e papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude.
COLAR CERVICAL, para resgate ajustável 4x1,
regulagem de altura com 4 níveis de ajuste
(PP/P/M
e
G)
-Imobilização
cervical,
emergências
médicas,
resgate
etc.
Confeccionado em material injetado (polietileno
de alta densidade) e EVA com apoio
mentoniano; - Contém 01 unidade.
GLICOSÍMETRO,
No
Code
–
Sem
Codificação;Micro Amostra de Sangue –
Apenas 0.9 micro litro;Resultado Rápido - 5
Segundos;500
memórias;
Aviso
de
Hipoglicemia;Marcações Pré e Pós Refeições;
Médias Automáticas: 7,14 e 30 dias; Alarmes
configuráveis de medição;Garantia Vitalícia.
IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK,
Adulto RESGATE, Imobilizador lateral de
cabeça, confeccionado em espuma injetada;
Impermeável, propicia imobilização para
cabeça e região cervical; Contém tirantes de
fixação para testa e queixo, com pontos para
verificação de saída de líquido pelo ouvido;
Tamanho: Adulto. Validade Indeterminada;
Produto não perecível; , Cor: Amarelo, braco e
preto. Com Reg. da ANVISA
IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK,
INFANTIL RESGATE, Imobilizador lateral de
cabeça, confeccionado em espuma injetada;
Impermeável, propicia imobilização para
cabeça
e
região
cervical;
Contém tirantes de fixação para testa e queixo,
com pontos para verificação de saída de líquido

UND

30

UND

1000

UND

500

UND

50

UND

20

UND

20

UND

10
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pelo ouvido; Tamanho: Infantil. Validade
Indeterminada; Produto não perecível; , Cor:
Amarelo,
braco
e
preto. Com Reg. da ANVISA
TIRA TESTE, para dosagem de glicemia capilar
em sangue venoso, capilar, arterial e
neonatal.São indicadas tanto para uso pessoal
quanto para uso profissional. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de
esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
MÁSCARA FACIAL para oxigenoterapia com
sistema de Venturi a 35%. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de
esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
MÁSCARA FACIAL para oxigenoterapia com
sistema de Venturi a 40% Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de
esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
MÁSCARA FACIAL para oxigenoterapia com
sistema de Venturi a 50% Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de
esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
MÁSCARA FACIAL para oxigenoterapia com
reservatório de O2. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificacao, procedencia,
data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude.
CINTO
TIRANTE
ARANHA,
adulto
Confeccionado em fitas de poliamida 100%
preta e colorida em 50mm de largura; -Fecho de
regulagem em velcro e regulador plástico preto.
1
tirante
principal
de
cor
preta,
com sistema em "V" e altura regulável.
Adaptável para prancha rígida. -4 tirantes
transversais em diversas cores, regulável em
suas alturas em velcro e regulador plástico.
CORES
DOS
CINTOS
• Cinto principal na cor preta • Cinto na cor verde
• Cinto na cor vermelho • Cinto na cor amarela
• cinto na cor preta
COLCHÃO, casca de ovo, espuma de
poliuretano, densidade D28, dimensoes 188 cm
x 79 cm x 06 cm, sem capa. Apresentar
certificacao do INMETRO. A embalagem devera

CX

200

UND

10

UND

10

UND

10

UND

20

UNID

20

UND

10
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ser individual plastica, revestindo todo o
material e conter dados do fabricante. Garantia
minima de 1(um) ano
CUBA, rim, em aco inoxidavel AISI 304, com
capacidade minima aproximada de 750ml,
dimensoes minimas de 26 x 12cm.
ESTETOSCÓPIO, adulto, utilizado para
ausculta cardiaca e pulmonar e auxiliar para
medida da pressao arterial, em paciente adulto,
aparelho dotado de campanula metalica, duosonic,
dois
tubos
condutores
separados em material flexivel sem emendas,
moldado para produzir efeito condutor efetivo,
com conjunto bi-auricular, metalico, ajustado
por mola laminar externa, resistente, com olivas
(protetor auricular) de formato anatomico, de
borracha macia (silicone), sem redobras, ajuste
confortavel com perfeita vedacao contra ruidos
ambientais, registro no Ministerio da Saude.
Devera
ser
apresentado
o
Certificado de Garantia minima de 02 (dois)
anos a contar da data de aceitacao do
equipamento.
Devera
acompanhar
o
equipamento o Manual de operacao e servico
em Portugues do Brasil.
FLUXOMETRO, para cilindro de gas oxigenio,
vazao de 0-15 L/min, bilha longa, corpo e
valvula de agulha em latao cromado.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
MANOMETRO regulador de pressao, sistema
fechado, para uso em cilindro de oxigenio.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
MALETA DE MEDICAMENTO PRIMEIRO
SOCORRO, grande plástico resistente, altura
19cm, com uma bandeja largura 28 cm, cor
branca, modelo: primmeiros socorros.
CABO DE BISTURI, Nº03, EM AÇO INOX.
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
PINCA de Adson, sem dente, com serrilha, 12
cm, SERRILHADA, em aco inoxidavel, reta,
para uso geral. Embalagem individual, com
dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude.
PINCA de Adson, sem dente, com serrilha, 12
cm, 1x12 DENTES, em aco inoxidavel, reta,

UND

20

UND

30

UND

10

UND

10

UND

6

UND

5

UND

40

UND

40
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

para uso geral. Embalagem individual, com
dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude.
PINCA, anatomica, reta, com dente, em aco
inoxidavel, medindo 16 cm. Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.
PINÇA PEAN, 16 CM , em aço inoxidável.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
PORTA AGULHA MAYO- HEGAR, 14 cm, em
aço inoxidável. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
PINÇA HALSTEAD, mosquito 12cm, curva, em
aço inoxidável. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
PINCA, anatomica, reta, sem dente, com ponta
serrilhada, em aco inoxidavel, medindo 16 cm.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
PINCA. de crille, reta, em aco inoxidavel, 14 cm.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
PINCA, de Allis, reta, em aco inoxidavel, de 25
cm de comprimento. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
PINCA POZZI, em aco inoxidavel, de 24 cm de
comprimento. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
PINCA, de Kelly, curva, 14 cm, em aco
inoxidavel,
com
serrilha,
hemostatica.
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto em portugues,
procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude
PINCA, de Kelly, reta, 16 cm, em aco inoxidavel,
com
serrilha,
hemostatica.
Embalagem
individual, com dados de identificacao do
produto em portugues, procedencia, marca do
fabricante,
data
de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
PINÇA CHERON, de 24 cm, aço inox,
Fabricado
de
acordo
com
Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
CE.
PORTA ALGODÃO, de inox, podendo ser
esterilizadas em estufas ou autoclaves após

UND

40

UND

40

UND

40

UNID

60

UND

40

UND

40

UND

40

UNID

40

UNID

40
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40

UND

70

UND

20
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

limpeza e secagem, garantia: permanente
contra defeitos de fabricação, importante: (1)
evitar uso de material abrasivo (2) a longa
exposição a produtos químicos pode causar
manchas
ou
perfurações,
validade:
indeterminada. Dimensão 08x10 cm.
TESOURA MAYO STILLE, 15CM, RETA,
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto em portugues,
procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
TESOURA LONGA, em aço, 25CM, RETA,
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto em portugues,
procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
HISTERÔMETRO EM METAL, COM HASTE
CENTIMETRADA E STOPPER, com 28 cm de
comprimentro, Embalagem individual, com
dados de identificacao do produto em
portugues, procedencia, marca do fabricante,
data de fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE,
380, Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto em portugues,
procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
PRANCHA DE RESGATE, de potietileno adulto,
projetado para transporte manual de vitimas de
acidentes. Dimensionada para suportar vitimas
com
peso
ate
200
KG.Rigida
leve
confortável.Possui pegadores amplos para
facilitar o uso com luvas. Design em angulo para
melhor acomodação do paciente.Translucida,
para o uso em raio x e ressonancia
magnetica.Possui aberturas especificas para
facilitar a imobilização da vitima.Possibilita o
resgate na agua ou em alturas.Produzida em
polietileno
com
alta
resistencia
a
impactos.Dimensões: 184x43x4cm
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO, para imobilização
provisória no resgate e transporte de
acidentados. Confeccionada em EVA, maleável
revestida (sem resíduos de chumbo), com fita
crepe, bandagem ou gaze para uma
imobilização completa. Nas cores padrões
internacionais. Arame galvanizado 2,76
revestido em EVA densidade 110kg/m³. Kit com
04 peças. Com registro na ANVISA.
TESOURA, iris, curva, comprimento 12 cm, em
aco inoxidavel. Embalagem com dados de

UND
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40
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identificacao do produto, marca do fabricante,
lote e registro no Ministerio da Saude.
TESOURA, de Mayo Stille, 14cm, curva, em aco
inoxidavel. Embalagem individual, com dados
44.
de identificaçao, procedencia, dados de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude
UMIDIFICADOR, de oxigenio, composto de
tampa em rosca padrao, adapta-se a qualquer
valvula, regulador de cilindro ou fluxo neutro de
rede canalizada, orificio para saida de oxigenio
em plastico resistente ou material similar, frasco
em PVC atoxico ou similar com capacidade de
no minimo 250ml, graduado, com niveis de
maximo e minimo de forma a permitir uma facil
45. visualizacao de acordo com normas da ABNT,
borboleta
de
conexao
confeccionada
externamente em plastico ou similar, e
internamente de metal, que proporcione um
perfeito encaixe, com sistema de selagem, para
evitar vazamentos, todo o sistema deve ser
resistente e seguro. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante e
registro no Ministerio da Saude.

UND

40

UND

30

Total R$

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LOTE 06
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA
Descrição do bem
Unid.
Quant.
V. Unit.
Halter Emborrachado 1kg
PAR
60
Halter Emborrachado 2kg
PAR
60
Halter Emborrachado 3kg
PAR
60
Halter Emborrachado 4kg
PAR
60
Halter Emborrachado 5kg
PAR
60
Tornozeleira 1kg
PAR
60
Tornozeleira 2kg
PAR
60
Tornozeleira 3kg
PAR
60
Tornozeleira 4kg
PAR
60
Tornozeleira 5kg
PAR
60
Tábua Propriocepção Retangular
UND
02
Bola Suíça 85cm
UND
50
Faixas Elásticas - Azul Médio Forte - 1,5m
UND
50
Faixas Elásticas- Laranja Extra Forte - 1,5m
UND
50
Faixas Elásticas- Prata Super Forte - 1,5m
UND
50
Faixas Elásticas- Verde Médio - 1,5m
UND
50
Bolsa Mercur de Gel Quente e Fria para
UND
20
Freezer e Microondas 400g
Andador de Alumínio Polido Infantil com
UND
02
Rodas 5073 - 68 A 79cm - Fixo e Dobrável
Andador de Alumínio Polido Super 6004 - Até
UND
02
130kg - Articulado e Dobrável

V. Total

Marca
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Step aeróbico Eva 86x30x14cm
Colchonete 90X40x3cm
Cones com furos 50cm
Extensor elástico 80cm
Corda naval 95x55x3cm D80 Preto
Escada de agilidade 4,5M 10 DEGRAUS
Bastões de 1.20cm por 2cm
Bolas cravo 7.5cm por 5cm
Cordas de pular 2.60m
Cinto de tração 4 elastico de 1.80m
Balança digital 38x30x30cm – 150 kg- visor
Lcd
Rolo roda abdominal –circunferência 60cm

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

60
50
20
50
04
06
40
40
40
20
02

UND

30

Fita métrica 2m
Balança mecânica compacta, Alta precisão e
durabilidade
- Capacidade para até 130kg
- Plataforma antiderrapante.
- 1 ano de garantia
Bicicleta Ergométrica Mecânica,
Bands Elástico de50cm
Kettlebel Emborrachado 5kg
Kettlebel Emborrachado 10kg
Cones Chapéu chinês
Jump Oxer ECX45-36 molas 1,20 diametro
Esteira Ergométrica com 12 programas e
inclinação mecânica, superfície de corrida
40X120 cm, capacidade 110Kg, bivolt OU 127
VOLT
TENS/FES de 4 canais
TENS/FES de 2 canais
Aparelho de Laserterapia
Óculos de proteção para Laserterapia
Infravermelho de pedestal
Massageador elétrico
Cinta para bolsa térmica curta
Cinta para bolsa térmica longa
Divã baixo tablado para fisioterapia
neurológica
Escada de Canto
Balancim

UND
UNID

02
25

UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UNID

03
40
20
20
20
20
03

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

01
01
01
02
02
01
02
02
01

UNID
UNID

01
01
Total R$

Item
1.

LOTE 07
MATERIAL LABORATÓRIO
Descrição do bem
Unid.
BANDAGEM absorvente, dimensoes 25 x 25
mm, hipo-alergica, com fibras de viscose, resina
CX
acrilica, massa adesiva, papel siliconado,

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

50
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poliester, para uso apos puncao venosa ou
injecoes. Embalagem: caixa com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto,
procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, lote e registro no
Ministerio da Saude.
GLICERINA liquida P.A, para uso em
laboratorio. Especificacoes ACS. Prazo de
validade minimo: 2 anos Embalagem: frasco
com 1 litro, com certificado de analise contendo
lote, fabricante, data de fabricacao, data de
validade e impurezas.
VERDE MALAQUITA a 3% ou SOLUCAO, de
Azul de Metileno a 3%,, para reacao de Gram e
Ziehl.
Validade
minima:
2
anos.
Embalagem:frasco em gramas, com certificado
de analise, deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais
como: nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, metodo
de esterilizacao, validade da esterilização,
impurezas e registro no Ministerio da Saude.
PESCA LARVA, confeccionado em tecido
tule (telinha fina) com estrutura em
arame galvanizado nº 10 medindo
110x100 mm de boca (quadrado) e 183
mm
de
comprimento
no
cabo,
revestimento em mangueira cristal de
16x0,8mm modelo - FNS/SUS.
TELA DE NYLON, com fio de 0,2mm, com
abertura de 150 a 200u

2.

3.

4.

5.

LT

15

gr

03

UND

20

Metros

03

Total R$

Item
01

02

03

LOTE 08
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Descrição do bem
Unid.
Quant.
AVENTAL DE CHUMBO, infantil, Borracha
plumbífera 0,25 pb maleável. * Dimensões:
UND
2
50X60cm. Validade: Indeterminada. *
Garantia: 1 ano.
AVENTAL DE CHUMBO, adulto, Borracha
plumbífera 0,25 pb maleável. * Dimensões:
UND
2
50X60cm. Garantia: 1 ano.
AMALGAMADOR,
uso
odontologico,
batedor de capsulas com painel de controle
com membranas de facil operacao, display
UND
2
indicador de tempo de batimento, timer de 1
a 16 segundos, com divisao por segundo,
memorizacao do ultimo tempo selecionado,

V. Unit.

V. Total

Marca
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04

05

06

compatibilidade para receber capsulas de
todas as procedencias, cobertura de
protecao com dispositivo automatico de
seguranca que interrompe a operacao caso
a cobertura seja aberta, superficie de facil
desinfecção
Aparelho ultrasson tipo Cavitron
BOMBA, de vacuo uso odontologico, com
sistema de succao de alta potencia flange
rotor e tampa em bronze resistente a
corrosao registro esferico de pvc para
regulagem da succao selo mecanico de
vedacao cobertura acustica em aco
fosfotizado e pintadoresistente a corrosao
potencia de succao de 500mm/hg com
vazao de 200 litros/minutos para cadeira
odontologica para ate 4 consultorio motor
eletrico com protetor termico e eixo central
em aco inoxidavel succao com saida para
esgoto de agua e ar separados tensao
110/220v
CONJUNTO, odontologia, composto de
cadeira, equipo, refletor, unidade de agua,
sugador e bomba a vacuo. Com as
seguintes
caracteristicas:
CADEIRA
ODONTOLOGICA - linhas arredondadas e
encosto curvo para maior proximidade
campo operatorio; - programacao eletronica;
- volta automatica a posicao zero; - subida e
descida de assento e encosto; acionamento moto-redutor; -estofamento
sem costura; - encosto de cabeca anatomico
com regulagem de altura; - encosto de torax
com apoio lombar; - dois bracos fixos; pedal de comando incorporado com
acionamento
dos
movimentos
e
acendimento do refletor com regulargem de
intensidade; - articulacao central; - base com
antiaderente que dispensa fixacao ao piso;
EQUIPO - com seringa triplice; - terminal
com spray para alta rotacao; - terminal para
micromotor; - pedestal montado sobre
quatro rodizios; - tampo em aco inoxidavel
removivel; - suporte das pontas com
acionamento pneumatico individual; - pedal
com acionamento progressivo das pontas; caixa de ligacao compacta e cantos
arredeondados; - reservatorio de agua
translucido e resistente acoplado ao equipo;
REFLETOR - com cabecote em material
resistente; - giro de 360 graus; - puxadores
bilaterais; - protetor de espelho frontal e
traseiro
em
material
resistente
e

UND

2

UND

2

UND

2
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07

08

transparente; - acionamento pelo pedal da
cadeira com duas intensidades; - vidro
optico regular dimensoes de 150 x 110mm;
UNIDADE DE AGUA - com cuba profunda
removivel em porcelana; - condutores de
agua removiveis e autoclavaveis em aco
inoxidavel; SUCTOR DE SALIVA - a ar com
acionamento automatico; - mangueira lisa; filtro de detritos incorporado e engate rapido;
- ralo para retencao de solidos; alongamento para um segundo suctor;
BOMBA A VACUO - com potencia de 1/2
HP; - estrutura em aco; - recorberta com
material resistente; - cantos arredondados; compacta; - silenciosa; - filtro de detritos. 127 volts - registro no Ministerio da Saude.
Devera ser apresentado o Certificado de
Garantia minima de 02 (dois) anos a contar
da data de aceitacao do equipamento.
Devera acompanhar o equipamento o
Manual de operacao e servico em Portugues
do Brasil.
Compressor odontológico Compressor de ar
com funcionamento à pistão isento de óleo,
para
uso
clínico,
laboratorial, comercial ou residencial.
Desenvolvido para consultórios com
consumo de ar de até 85 litros por minuto.
Capacidade: 1 consultório sem bomba de
vácuo ou 2 consultórios com todos os
sugadores ligados à bomba de vácuo*.
Baixíssimo nível de ruído: 55 dB (A)
Pressostato com chave geral liga/desliga;
Válvula de segurança para alívio do excesso
de pressão; Reservatório de ar com pintura
interna antioxidante; Protetor térmico contra
sobreaquecimento; Amortecedores antivibração; Filtros na entrada e saída de ar;
Dreno na parte inferior do reservatório.
Potência: 1.14 HP / 850W Tensão: 110 ou
220V ~ monofásico Deslocamento teórico:
212 L/min Rotação: 1.750 RPM - 60Hz
Número
de
pistões:
2
Pressão máxima: 8 Bar / 116 PSI
Reservatório
Camara escura para revelação. Angulagem
para entrada das mãos. * Fácil remoção das
luvas para assepsia. * Visor acrílico
destacável. * 4 reservatórios para líquido
(água, removedor, fixador e água).
* Não existem bordas retentivas, facilitando
assepsia. * Material resistente a produtos
químicos, ácidos, substancias alcalinas e

UND

2

UND

3
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09

10

11
12

13

14

15

16

detergentes. * Iluminação de led sem
emissão de raios ultravioletas, sem danificar
a película radiográfica. *Corrente: 40 MA.
*Luz Led: 6000 candela. *Bateria: 9 V. *Peso
líquido:
0.820
Kg.
*Peso bruto: 1.150 Kg. * Dimensões: 340mm
(comprimento) x 230mm (largura) x 230mm
(altura).
* Garantia: 1 ano.
Escovódromo Portátil contendo: 06 pias 06
espelhos em forma de boca 06 torneiras 06
placas personalizadas da Prefeitura ou
Órgão 03 reservatórios para água limpa (15
lts) 03 reservatórios para agua utilizada (15
lts) 06 apoios metálicos 03 apoios metálicos
em forma de mesa com 02 bases
cada para apoio dos reservatórios
FOTOPOLIMERIZADOR, uso odontologico,
com emissao de luz LED, ponteira
autoclavavel, potencia minima acima de
5000 nw/cm2, comprimento de onda entre
450 e 480 nm, tempo programavel de 10 em
10 segundos, ate 100 segundos, com "bip"
sonoro a cada 10 segundos, 3 niveis de
potencia programaveis, com protetor ocular.
Embalagem com dados de identificacao do
produto,
marca
do
fabricante, lote e registro no Ministerio da
Saude.
Kit com 01 micromotor, 01 contra-ângulo, 01
peça reta e 01 turbina;
Pontas de ultrasson para aparelho tipo
Cavitron.
Protetor de tireóide infantil, Retém a
radiação em procedimentos radiográficos; *
Periapical;
*
Tamanho
de 100x60cm e com 0,25mm de chumbo
(Pb), acabamento em corino especial; *
Garantia
de
5
anos.Embalagem com 1 unidade.
Protetor de tireóide adulto. . * Com protetor
de Tireóide. Garantia de 5 anos.
TOLDO, tipo quiosque, com estrutura em
aco galvanizado, desmontavel, dimensoes
6x6m, em lona anti-fungo, anti-chamas, antiuv, na cor branca, logomarca padrao da
unidade, digitalizado em todos os lados
do toldo, com estrutura de sustentacao
metalica altura 3,00m.Contendo:- 03
cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura
x 6,0m largura.
Seladora Grau Cirúrgico Portátil
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Turbina de alta rotação, Extra Torque, 605
Encaixe: Borden. * Spray: Triplo. *
Rolamento
Metálico.
* Velocidade: 380.000 RPM. * Fixação da
Broca: FG - Saca Brocas. * Pressão Ar: 32
lbs. * Balanceamento: sim. * Autoclavável:
135°C - 1000 X. * Ruído: 64 decibéis. *
Garantia: 1 ano. * Produzido com latão,
alumínio e componentes de inox. Linhas
simétricas e harmoniosas.
Autoclave Horizontal Analógica 21 Litros
Capacidade 21 litros, Peso 28 kg, Câmara
aço inox, Dimensões da câmara 25,2 X 42,1
cm (diâmetro x comprimento), Dimensões
do autoclave 33 X 40 x 59,5 cm (altura x
largura x comprimento), Potência 1000 w,
Pressão de trabalho 1 kgf/cm², Temperatura
padrão
O.M.S
até
121ºC, Segurança 16 dispositivos de
segurança, Tensão/Corrente nominal 127 V
/ 10 A ou 220 V / 5 A, Ciclo de secagem de
série, Bandejas de alumínio.

17

18.

UND

4
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Total R$

Item

1.

2.

3.

4.

LOTE 09
MATERIAL ODONTOLÓGICO
Descrição do bem
Unid.
Quant.
ABRIDOR de boca, uso odontologico, em
borracha colorida, tamanho P. Embalagem
com dados de identificacao do produto,
UND
2
marca do farbricante, data e fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude.
ABRIDOR de boca, uso odontologico, em
borracha colorida, tamanho M. Embalagem
com dados de identificacao do produto,
UND
2
marca do farbricante, data e fabricacao,
prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
ABRIDOR de boca, uso odontologico, em
borracha colorida, tamanho G. Embalagem
com dados de identificacao do produto,
UND
2
marca do farbricante, data e fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude.
ALGINATO, uso odontologico, para
moldagem, em jeltrate, impressao tipo II,
com certificado de tendimento a norma de
UND
60
especificacao nº 18 expedido pelo ADA.
Embalagem: pacote de 410g, com dados

V. Unit.

V. Total

Marca
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.
ACIDO, condicionador gel fosforico, a
37%, uso odontologico. Embalagem
contendo 03 seringas 2,5 ml cada, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, dados de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da
Saude.
ADESIVO, uso odontologico, dentina,
esmalte, fotopolimerizavel. Embalgem:
frasco com 4 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
AFASTADOR, de Minessota, instrumento
cirurgico, nao articulado, nao cortante,
utilizado para afastar os labios durante a
cirurgia, em aco inoxidavel. Embalagem
individual com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
AGULHA, uso odontologico, gengival,
descartavel, esterilizada, 30 G, curta.
Embalagem caixa com 100 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da
Saude.
AGULHA, uso odontologico, gengival,
descartavel, esterilizada, 27 G, longa.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricaco, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
A lavanca apical direita adulto
A lavanca apical esquerda adulto
A lavanca apical reta adulto
ALAVANCA, uso odontologico, reta, em
aco inox, para adulto, n. 301, ponta
biselada.
Alavanca Reta Infantil
ALAVANCA, uso odontologico, tipo Seldin
4 L, em aco inoxidavel. Embalagem
individual com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante
Alavanca Seldin Direita Infantil
ALAVANCA, uso odontologico, tipo Seldin
4 R, em aco inoxidavel. Embalagem
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

individual com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
Alavanca Seldin Esquerda Infantil
ALVEOLOTOMO, uso odontologico, luer,
pinca goiva reta, 16 cm. Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca
do fabricante
Anestesico
Injetavel
Cloridrato
De
Articaina/Epinefrina 4%, caixa com 50
tubetes
Anestésico
Injetável
Cloridrato
de
Lidocaína 2% com Fenilefrina - 1/100000,
caixa com 50 tubetes.
ANESTESICO uso odontologico, injetavel
com
vaso-constrictor-Cloridrato
de
prilocaina a 3% com felipressina 0,03
U.I./ml Embalagem: caixa com 50 tubetes
ANESTESICO uso odontologico, injetavel
3% Mepcaína, , sem vaso-constrictorEmbalagem: caixa com 50 tubetes
Anestesico Injetável Lidocaína 2% Com
Epinefina1 : 100.000, caixa com 50 tubetes
de 1,8 ml.
Anestésico Tópico Pomada 20% Com 20%
De Benzocaina Sabor Tutti Fruti Trazendo
Os Dados De Identificação Do Material
Numero Do Lote Prazo De Validade E
Registro No Ministério Da Saúde,
embalagem com 12g.
Anti-Septico Bucal 250ml
ALGINATO, uso odontologico, para
moldagem, em jeltrate, impressao tipo II,
com certificado de atendimento a norma de
especificacao nº 18 expedido pelo ADA.
Embalagem: pacote de 410g, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e prazo
de validade.
APLICADOR, de dycal, uso odontologico,
em aco inox, com duas pontas ativas,
medindo entre 15 e 17 cm. Embalagem
individual, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude
Aplicador Descartável Tipo Microbush
Regular (Com 100 Und Cada Pct)
BABADOR, uso odontologico, em papel
com frisa horizontais que permite a
distribuicao
uniforme
dos
liquidos
absorvidos, impermeavel, descartavel,
dimensoes 33 x 48 cm. Embalagem: com
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

100 und com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante
Brocas Alta Rotação diamantada 1016HL
Brocas Alta rotação diamantada 3195F
Brocas Alta rotação diamantada 3195FF
Brocas De Aço Alta Rotação Carbide
702HL
Brocas De Aço Alta Rotação Carbide
Cirúrgico 151HL
B rocas De Alta Rotação Diamantada 1012
B rocas De Alta Rotação Diamantada 1036
B rocas Para Acabamento Em Resina
Composta 3118F
Brocas Para Acabamento Em Resina
Composta 3118FF
PONTA,
shofu,
tipo
pera,
uso
odontologico,
para
polimento
e
acabamento de resina. Embalagem
unitaria, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante e registro no
Ministerio da Saude
BRUNIDOR, uso odontologico, em aco
inoxidavel, tamanho pequeno. Embalagem
com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante, registro no Ministerio
da Saude e na Avisa
C ABO, de bisturi, standard n. 3
CABO, uso odontologico, para espelho
dental, em aco inox, rosqueavel, tamanho
padrao. Embalagem com dados de
identificaco do produto e marca do
fabricante
CALCADOR, uso odontologico, duplo,
para amalgama, em aco inox, n. 01.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante
Carbono Para Articulação, bloco com 12
tiras
CARIOSTATICO, uso odontologico, para
odontopediatria Embalagem: frasco com
10ml com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude.
Cimento À Base De Ionômero De Vidro De
Presa Química, Para Restauração Dental
Apresentado Na Forma De Pó Que Deve
Ser Misturado Ao Ácido Poliacrílico no
Momento Da Sua Utilização Cor A2,
dosador de pó e bloco de espatulação.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Cimento À Base De Ionômero De Vidro De
Presa Química, Para Restauração Dental
Apresentado Na Forma De Pó Que Deve
Ser Misturado Ao Ácido Poliacrílico no
Momento Da Sua Utilização Cor A3.,
dosador de pó e bloco de espatulação.
COLGADURA, individual, de metal,
Indicado para prender e (ou) pendurar
filmes radiográficos.
HIDROXIDO, uso odontologico, de calcio,
em pasta. Embalagem: conjunto com 02
bisnagas,
espatula
e
bloco
de
manipulacao, com dados de identificacao
do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude
CREME, dental, com minimo de 1.450 ppm
de fluor Embalagem: bisnaga com 90 g. As
seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, quantidade,
composicao, data de fabricacao ou lote,
prazo/data de validade, bem como sobre
os riscos que apresentam a saude e
seguranca dos consumidores, normas
vigentes
e
registros
nos
orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacao ou lote impresso na
embalagem. Embalado individualmente
em caixa.
CUNHA, uso odontologico, pequena, de
madeira, para restauracoes. Embalagem:
caixa com 100 unidades, com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante
CURETA, uso odontologico, alveolar, em
aco inox, n. 85. Embalagem individual com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e registro
no Ministerio da Saude
CURETA, uso odontologico, para dentina,
n. 05. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante
CURETA, periodontal, tipo Gracey, com
cabo de diametro de 3cm, 11/12, em aco
inox. Embalagem com dados de
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey, com
cabo de diametro de 3cm, 13/14, em aco
inox . Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey com
cabo de diametro de 3cm, 5/6, em aco inox.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da
Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey, com
cabo de diametro de 3cm, 7/8, em aco inox.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da
Saude.
CURETA, periodontal, tipo Gracey Mini
Five, 11/12, com cabo de diametro de 3cm,
em aco inox, haste 3mm mais longa e
lamina 50% menor. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e registro
no Ministerio da Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey Mini
Five, 13/14, com cabo de diametro de 3cm,
em aco inox, haste 3mm mais longa e
lamina 50% menor. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e registro
no Ministerio da Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey, Mini
Five, 5/6, com cabo de diametro de 3cm,
em aco inox, haste 3mm mais longa e
lamina 50% menor. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e registro
no Ministerio da Saude
CURETA, periodontal, tipo Gracey Mini
Five , 7/8, com cabo de diametro de 3cm,
em aco inox, haste 3mm mais longa e
lamina 50% menor. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e registro
no Ministerio da Saude
SOLUCAO, bucal, uso odontologico, a
base de gluconato de clorexidina a 0,12%,
Embalagem: Frasco com 250 ml, com
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64.

65.

66.

67.
68.

dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da
Saude.
ESCOVA, uso odontologico, dental de
robson, com cerdas de silicone, contra
angulo, baixa rotacao, para profilaxia.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e validade, registro no
ministerio da saude
ESCOVA, dental, uso adulto, compacta,
cerdas macias, com encaixe para o corpo
da escova. A embagem devera ter as
seguintes informacoes impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, composiçao, data de
fabricação ou lote, prazo/data de
validade,normas vigentes e registros nos
orgaos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto,
nao
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacao ou lote impresso na
embalagem.
ESCOVA, dental, uso infantil, cerdas extramacias, de nylon, com 03 fileiras de tufos,
com 28 tufos de cerdas aparadas e
arredondadas uniformemente na mesma
altura, com feixes de cerdas homogeneas,
escova compacta, cabeca arredondada,
cabo opaco, anatomico, (polipropileno
atoxico) , medindo cerca 15 cm podendo
variar +/- 2%. As seguintes informacoes
deverao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do produto,
endereco, composicao, data de fabricacao
ou lote, prazo/data de validade, normas
vigentes
e
registros
nos
orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacao ou lote impresso na
embalagem.
Escova Para Lavar Broca
Escova Para Limpar Cuspideira
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

Esculpidor De Holemback, modelo mini
Espátula De Inserção
Espátula De Manipulação
Espátula Lecron, nº 5
Espátula Num 36
Espátula Num. 31
Estojo porta pórtese dentária de plástico
resistente, cores diversas
ESPELHO, uso odontologico, bucal, para
cabo rosqueavel, plano, numero 05
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante e Ministerio
da Saude.
Evidenciador Da Placa Bacteriana Em
Pastilha, bem. Com 60 pastilhas.
Fio De Sutura Nylon 4.0 Com Agulha
Triangular com agulha 1/2 Ct 1,5 Cm Caixa
Com 24 Envelopes
Fio De Sutura Nylon 3.0 Com Agulha 1,7
Cm Circular 1/2 Circ Fio Com 45 Cm Não
Absorvível E Estéril Composta Por Agulha
De Aço Inoxidável Acoplada A Um Fio De
Seda Multifilamentar Indicado Para Uso
Em Aproximação Dos Tecidos Internos
Ligaduras
E
Suturas
Trazendo
Externamente Os Dados De Identificação
Do Produto Data De Validade Procedência
Numero Do Lote E Numero De Registro No
Ministério Da Saúde, Caixa Com 24
Envelopes
FIO, dental, rolo com no minimo 100 m. As
seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente no
produto ou impressas no rotulo pelo
fabricante e colada diretamente sobre o
produto: nome/CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereco,
quantidade,
composicao, prazo/data de validade, em
como sobre os riscos que apresentam
asaude e seguranca dos consumidores,
normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o
prazo/data de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao ou lote
impresso na embalagem.
MATRIZ, uso odontologico, de aco, 05 mm,
para amalgama. Embalagem: rolo com
dados de identificacao do produto e marca
do fabricante.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

MATRIZ, uso odontologico, de aco inox, 07
mm, para amalgama. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da
Saude.
FILME
RADIOGRÁFICO,
intra-orais,
Periapical adulto Insight IP21: Tamanho 2
(31x41
mm).
Velocidade
F
em
processamento
Automático
e
Velocidade E em processamento manual;
cx com 150 f
FILME RADIOGRÁFICO, Periapical adulto
E SPEED: Tamanho 2 (30,5x40,5mm)
Velocidade
E
em
processamento
Automático e manual; cx com 150
FILME RADIOGRÁFICO, Periapical adulto
DF 58: Tamanho 2 (30,5x40,5 mm)
Velocidade
E
em
processamento
Automático e manual cx com 150 f
FILME RADIOGRÁFICO, Periapical adulto
D SPEED: Tamanho 2 (30,5x40,5mm)
Velocidade
D
em
processamento
Automático e manual cx com 100 f
FILME RADIOGRÁFICO, Periapical adulto
duplo Insight IP 22 : Tamanho 2 (30,5x40,5
mm)
Velocidade
F
em
processamento Automático e Velocidade E
em processamento manual cx com 130 f
FILME
RADIOGRÁFICO,
-Periapical
Infantil Insight IP 01: Tamanho 0 (22x35
mm)Velocidade F em processamento
Automático
e
Velocidade
E
em
processamento manual cx com 100 f
Flúor Gel Tópico 1,23% Neutro 200 Ml
Sabor Menta
FLUOR, uso odontologico, topico gel, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml,
com dados de identificacao do produto,
marcado fabricante, data defabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude
FORCEPS, uso odontologico, n. 01, para
exodontia, em aco inoxidavel. Embalagem
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e
registro no Ministerio da Saude
FORCEPS, uso odontologico, n. 150, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude

UNID

20

CX

10

CX

10

CX

10

CX

10

CX

10

CX

10

UNID

20

UNID

20

UNID

12

UNID

12
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93.

94.

95.

96.

97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.
105.

106.

107.
108.

FORCEPS, uso odontologico, n. 151, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
FORCEPS, uso odontologico, n°16, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e RMS
FORCEPS, uso odontologico, n. 17, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
FORCEPS, uso odontologico, para adulto,
n. 18 L. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
FORCEPS, uso odontologico, n°18R, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e RMS
Fórceps 61
Fórceps 68
FORCEPS, uso odontologico, n. 69, para
exodontia. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
Forceps 151 infantil
Fórceps Infantil 151
Fórceps Infantil 16
Fórceps Infantil 17
FIXADOR, de imagem. Conteúdo: Sulfito
de sódio, dietileno glycol, hidroquinona.
Pronto uso.Validade: 1 ano. Embalagem
com 475ml.
GEL, uso odontologico, dessensibilizante
dentinario, de baixa viscosidade, a base de
nitrato de potassio e fluoreto de sodio a
2%. Embalagem: seringa com 2,5g de
produto e 1 ponteira, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, forma de
armazenagem, data de validade, Registro
na Anvisa
Glutaraldeído Pronto Para Uso (Com
Ativador) 1,5 litros
Godiva bastão, embalagem com 15 und.

UNID

12

UNID

12

UNID

12

UNID

12

UNID

12

UNID
UNID

12
12

UND

12

UND
UNID
UNID
UNID

12
12
12
12

UNID

50

UNID

2

LT

30

UNID
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109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.
121.
122.

123.

124.

125.

Gorro Descartável Sanfonado, com
elástico, pacote com 100 unid.
Hidróxido
De
Cálcio
Pasta
Base+Catalizador 13g (Tipo Hydro C)
Kit Cirúrgico Odontológico Estéril Especial
Nº 1 Com 7 Itens
Lâmina De Bisturi Nº 15C cx c/ 100
Lima Para Osso
LIMALHA, de prata, uso odontologico, para
amalgama. Embalagem: caixa com 30 gr,
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude.
Lubrificante Para Instrumento De Alta E
Baixa Rotação, em spray, Atóxico. Não
contém Cloro Flúor Carbono. Fácil
aplicação. embalagem com 200 ml
Material De Restauração tipo IRM
Intermediário Pó 38g + Líq 15ml
MATRIZ, uso odontologico, de aco, 05 mm,
para amalgama. Embalagem: rolo com
dados de identificacao do produto e marca
do fabricante
MATRIZ, uso odontologico, de aco inox, 07
mm, para amalgama. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da
Saude.
MERCURIO, uso odontologico, para
amalgama Embalagem: frasco com 100 g,
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude
Óculos De Proteção Em Acrílico, com lente
incolor
P edra de Afiar Curetas
P edra Pomes Extra Fina 100g
PINÇA, de Backaus, reta, comprimento de
10 cm, em aco inoxidavel. Embalagem
individual com dados de identificacao do
produto, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
PINÇA, uso odontologico, com ponta
serrilhada curva, em inox, para algodao,
comprimento de 17cm
PINÇA, de Dietrich, para tecido, em aco
inox. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do

PCT

60

UND

20

KIT

5

CX
UND

10
12

UND

20

UND

15

KIT

10

UND

30

UND

30

FR

20

UND

6

UNID
UND

2
4

UNID

12

UNID

30

UNID

30
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126.

127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.

139.

140.

fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
PINCA, halstead, mosquito, reta, de 12 cm,
em
aco
inoxidavel,
hemostatica.
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
PORTA agulha, de Mayo Hegar, 14 cm, em
aco inoxidavel, para sutura e exame.
Embalagem individual, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude
P orta Algodão Odontológico C/ Mola Inox
PORTA, amalgama, uso odontologico, em
plastico, tamanho aproximado de 15,5cm
Porta Detrito Odontológico
Porta lima endodôntica tamborel
PORTA, matriz, tipo Tofflemeire, uso
odontologico, em aco inoxidavel, adulto
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante
Pote Dappem Plástico
Pote Dappem Vidro
Prendedor De Guardanapo – Jacaré
Régua milimetrada endodôntica
REVELADOR
ODONTOLÓGICO,
Composição: Sulfito de sódio. Embalagem
com 475ml.
RESINA, uso odontologico, acrilica,
autopolimerizavel,
em
po,
incolor.
Embalagem: frasco com 225 g, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude
Resina Acrílica Autopolimerizável Pó
Incolor 1 Kg
RESINA,
uso
odontológico,
fotopolimerizável, microhibrida, z100, cor
A1 Embalagem primaria acondicionada
individualmente de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua
utilizacao; a embalagem primaria deve
conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como:
nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a

UNID

2

UNID

30

UND

10

UND

12

UND
UND

2
2

UND

15

UND
UND
UND
UND

20
20
6
10

UND

40

UM

10

UM

10

TUBO

15
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141.

142.

143.

integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
rotulagem:
embalagens
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA.
RESINA,
uso
odontológico,
fotopolimerizável, microhibrida, cor A.2
Embalagem
primaria
acondicionada
individualmente de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua
utilizacao; a embalagem primaria deve
conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como:
nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
rotulagem:
embalagens
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA.
RESINA,
uso
odontológico,
fotopolimerizável,
microhibrida,
cor
A3Embalagem primaria acondicionada
individualmente de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua
utilizacao; a embalagem primaria deve
conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como:
nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
rotulagem:
embalagens
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA.
RESINA,
uso
odontológico,
fotopolimerizável,
microhibrida,
cor
A3.5Embalagem primaria acondicionada
individualmente de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua

TUBO

20

TUBO

15

TUBO

15
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144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

utilizacao; a embalagem primaria deve
conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como:
nome do fabricante, lote e data de
fabricacao do produto; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o
produto deve obedecer a qualquer
legislacao que seja inerente ao mesmo.
rotulagem:
embalagens
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada fotoativada Z-350 XT
A4D. Embalagem: Seringa de 4g,
contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro na
Anvisa
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada fotoativada Z-350 XT:
A3D. Embalagem: Seringa de 4g,
contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro na
Anvisa
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada
A4E.
Embalagem: Seringa de 4g composta com
particulas de 0,6 -10 microns, em media,
do nanoaglomerado Zr/Si,contendo dados
de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa
Resina Fotopolimerizável Microhíbrida
Esmalte Reposição 4g Cor B3 tipo Z100
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada,
fotoativada,
C3D.
Embalagem contendo seringa de 4g e
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e
prazo de validade e Registro na Anvisa.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada,
fotoativada,
C2D.
Embalagem contendo seringa de 4g e
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e
prazo de validade e Registro na Anvisa.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada,
A1D.

TUBO

15

TUBO

15

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10
77

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Embalagem: Seringa de 4g de resina
composta com particulas de 0,6 -10
microns, em media, do nanoaglomerado
Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro
na Anvisa.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada,
A2D.
Embalagem: Seringa de 4g composta com
particulas de 0,6 -10 microns, em media,
do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados
de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada fotoativad, Z-350 XT
A3,5B. Embalagem: Seringa com 4g
composta com particulas de 0,6 -10
microns, em media, do nanoaglomerado
Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro na
Anvisa
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada
A4D.
Embalagem: Seringa de 4g, contendo
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada,
B1.
Embalagem: Seringa de 4g de resina
composta com particulas de 0,6 -10
microns, em media, do nanoaglomerado
Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro
na Anvisa.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada,
B2.
Embalagem: Seringa de 4g de resina
composta com particulas de 0,6 -10
microns, em media, do nanoaglomerado
Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro
na Anvisa.
RESINA,
uso
odontologico,
nanoparticulada
fotoativada,
C2.
Embalagem: Seringa de 4g de resina
composta com particulas de 0,6 -10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10

TUBO

10
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157.

158.

159.

160.

161.

162.
163.

164.

165.
166.
167.
168.

microns,
em
media,
do
nanoaglomeradoZr/Si, contendo dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade
e
Registro
na Anvisa.
ALGODAO, uso odontologico, rolo dental,
aglutinado. Embalagem: pacote com 100
roletes, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, procedencia,
data de fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude
SELANTE, uso odontologico, para fossula
e fissuras, fotopolimerizavel, com ataque
acido, por luz visivel. Embalagem: caixa
com 01 frasco de selante de 05 g, 01 frasco
de acido de 05 g, casulos e pinceis,
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude.
SERINGA, uso odontologico, carpule, em
aco inox, para anestesia. Embalagem com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante e registro no Ministerio da
Saude
PONTA, de polimento enhance, uso
odontologico,em silicone, para polimento
de resina . Embalagem: com 07 pontas
SONDA, milimetrada, tipo WILLIAMS, em
aco inox. Embalagem individual com dados
de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e registro no
Ministerio da Saude.
Solução De Glutaraldeído 2% 1000 Ml
SONDA, exloradora, aco inox. Embalagem
com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e
registro no Ministerio da Saude
SONDA, milimetrada, tipo PC -15, em aco
inox, marcacao em preto a laser.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da
Saude
Sugador odontológico descartável caixa
com 50 unidades
Sugador Cirúrgico Descartável Esterilizado
caixa com 40 unid.
Sugador cirúrgico odontológico de metal
TESOURA, iris, reta, comprimento 12 cm,
em aco inoxidavel. Embalagem com dados

PCT

30

UNID

4

UNID

20

CX

4

UNID

10

FRASCO

10

UNID

15

UNID

10

CX

100

CX

20

UNID

10

UNID

20
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169.

170.

171.

172.

de identificacao do produto, marca do
fabricante, lote e registro no Ministerio da
Saude
TIRA, uso odontologico, de lixa, em duas
granulacoes, para acabamento em resina.
Embalagem: caixa com 150 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude
TIRA, uso odontologico, de aco, 4mm,
para
acabamento
de
amalgama.
Embalagem: caixa com 12 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da
Saude.
TIRA, uso odontologico, de aco, 6 mm,
para
acabamento
de
amalgama.
Embalagem: caixa com 12 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da
Saude
MATRIZ, uso odontologico, de poliester,
transparente para restauracoes classe II.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude

CX

20

CX

20

CX

20

UNID

20

Total R$

Item

1.

2.

3.

LOTE 10 – SOROS
Descrição do bem
Unid.
SORO, fisiologico 0,9%, frasco com 100mL.
Embalagem devera conter os dados de
identificacao do produto, fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, registro no
CX
Ministerio da Saude e a descricao "proibida a
venda pelo comercio". Caixa contendo 80
unidades.
SORO glicosado a 5%. Embalagem com 500
ml, a embalagem devera conter a impressao
CX
"venda proibida pelo comercio". Caixa com 30
unidades.
SOLUCAO de cloreto de sodio, potassio e
calcio+lactato de sodio (ringer com lactato),
UND
solucao injetavel 500mL sistema fechado
frasco/bolsa. A embalagem devera conter a

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

120

80

50
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4.

impressao venda proibida pelo comercio. Caixa
com 30 unidades
SORO, fisiologico 0,9%, frasco com 500mL.
Embalagem devera conter os dados de
identificacao do produto, fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, registro no
Ministerio da Saude e a descricao "proibida a
venda pelo comercio". Caixa contendo 30
unidades.

CX

80

Total R$

Item

1.
2.

LOTE 11 – PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
(PROPOSTA MS Nº 78759)
Descrição do bem
Unid.
Quant.
Pênis emborrachado, tamanho natural, para
uso didático e demonstrativo, composto por
UND
02
bolsa escrotal, prepúcio e glande, montado em
suporte fixo.
Kit Mama amiga e orgãos da genitália feminina
UND
01
e masculina

V. Unit.

V. Total

Marca

Total R$
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL: PENSO, AMBULATORIAL,
ODONTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE,
CONFORME OS LOTES DESCRITOS NO ANEXO I.

Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma
e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverá o fornecimento e
para tanto, concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em
referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. – End :
1.3. - C.N.P.J. –
2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Exemplo:

Item

Descrição

NÚMERO DO LOTE
Espec.
Quant.

marca

Valor
unitário

Valor total

01
02
Valor total do lote R$

(

)

devendo estar incluso todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta
licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários
e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
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3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1

A presente proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do certame.

4 - PRAZO DE ENTREGA
4.1 – A entrega do(s) produtos(s) objeto do presente Pregão, deverá(ão) ser realizada(s) toda vez que se
fizer necessário, mediante emissão de Autorização de Compra devidamente autorizada pelo Setor
competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da “A.C”.
5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 – Concordamos com os prazos previstos no edital e na Minuta de Contrato.
6 - DECLARAÇÃO
6.1 - Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita
execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhista, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e
indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução no fornecimento.

7 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
7.1

Nome:
Cargo:
RG nº.
CPF nº.

Atenciosamente,

______________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........................., expedido pela
.........................................., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o
nº ..................., residente à rua ............................................................, nº ..................., bairro:..................cidade
de...................Estado da............................... como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame etc.).

Barra do Rocha, de

de 2019.
_________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
(

) nem menor de 16 anos.

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Cidade de

de

de 2019.

__________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA e a empresa ..........
NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:
O MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.234.850/000169 representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, maior, professor, portador
do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa ............................................... estabelecida na rua
............................................nº , Cidade – Bairro – CEP: ............. inscrita no CNPJ sob o nº. .................., neste ato
representada por seu representante legal, o Sr. ............................................ inscrito no CPF nº. ......................
portador da CI nº. .................. expedida pela SSP/.... residente e domiciliado na rua
............................................................................................. doravante denominada apenas CONTRATADA,
conforme o constante no Processo Administrativo nº. ......, doravante denominado “processo”, celebram o
presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL: PENSO, AMBULATORIAL,
ODONTOLÓGICO E DE FISIOTERAPIA PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME OS LOTES
DESCRITOS NO ANEXO I.
CONTRATAR EMPRESA , com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis após a autorização de compra, e a vigência do contrato até 31 de
Dezembro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (....), estando incluso todos os custos diretos e
indiretos na entrega do objeto licitado.
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo, aprovisionado, de 30 (trinta) dias da entrega e atesto na fatura.
§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte
da CONTRATADA.
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§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos
serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas deste Contrato ocorrerão de forma a seguir:
Unidade

Projeto/Atividade:

Elemento de despesa:

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
Não haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)

Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela
prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do
trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

b)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;

c)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste contrato;

d)

Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

e)

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

f)

Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela CONTRATANTE;

g)

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes
de paralisação ou interrupção dos serviços / fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h)

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços / fornecimento
prestados;

j)

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de
acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das
legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para
tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;

k)

Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato;

l)

Adimplir os fornecimentos objeto do presente contrato no prazo e nas especificações e quantidades
constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste contrato;

m)

Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após notificação da Prefeitura,
mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações do edital e da proposta adjudicada ou com
defeito que impossibilite a sua regular utilização.

n)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela Autorização
de Compra

o)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas vindas de
fabrica; constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de acordo com a
Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através de
Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas
“a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, quando
solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços
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contratados e as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes, em conformidade com o inciso II, art.
65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de
vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
O recebimento definitivo do fornecimento, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666/93, com as cominações
inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na
hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
§3º As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
na Lei nº. 8.666/93. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos
enumerados na Lei nº. 8666/93 atualizada, estabelecido o contraditório e o direito de defesa da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem
a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato.
Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus anexos e na
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Ipiaú - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Barra do Rocha,

de

de 2019

_______________________________
CONTRATANTE
_______________________________
CONTRATADO
Testemunhas:
_________________________________
CPF:
_________________________________
CPF:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos que temos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como
Atendimento ás Exigências de Habilitação.

Declaramos ainda, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8.666/93, que até a data
de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente licitação.

Cidade de

de

de 2019.

________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

HABILITAÇÃO PRELIMINAR PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
___________________,
com
sede
na
Rua/Av.
__________________________________,
em
_____________________/_____, declara que está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, de acordo com a definição do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende plenamente a todos os requisitos para esse
enquadramento.
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo V
da Lei 123/2006.
Declara, ainda, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os
requisitos de Habilitação exigidos para participação nesta licitação, ressalvada, no que se refere à regularidade
fiscal, a seguinte situação: <indicar a certidão que estiver com restrição, ver item XIV.2 do edital, ou indicar ‘sem
ressalva’>.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.
_________________, ___ de ____________ de 2019.

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Empresa _________________________________________________, CNPJ nº ______________________,
através de seu representante legal o(a) Sr(a). ______________________________________________ , CPF nº
_______________________, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro,
especificamente para participação no Pregão Presencial nº 025/2019, DECLARA QUE:
(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente
por este Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi
informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial.
(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer membros da comissão de licitação
antes da abertura oficial da referida licitação;
(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firma-la.
_________, ____ de ______ de 2019.
____________________________________________
Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO IX
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº
Aos ........ dias do mês de .................. de 2019....., presentes de um lado o MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, neste
ato representado pelo Pregoeiro doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a empresa [nome da empresa],
representada pelo [representante legal da empresa], com sede na [endereço completo], CGC ...., simplesmente
denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no
processo..... e homologada à fl. ......., referente ao Pregão Presencial .......... para Registro de Preços de
fornecimento de material penso, ambulatorial, odontológico e de fisioterapia para uso das unidades municipais
de saúde, nos termos da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 8.883/94, e Decreto
Municipal 3.199/13, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO.
1.1. O objeto da presente ata é o registro dos preços para aquisição de Equipamentos e material penso,
ambulatorial, odontológico e de fisioterapia para uso das unidades municipais de saúde, CONFORME OS LOTES
DESCRITOS NO ANEXO I. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as
especificações constantes do anexo I do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 025/2019, para
fornecimento para a Administração Pública Municipal – Secretaria de Saúde, conforme descrição, marcas e preços
constantes na proposta de preço dos licitantes.
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir,
sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto Municipal.
2. DO PREÇO.
2.1. O preço de cada lote está especificado no Anexo I deste instrumento.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais,
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administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
3. DO REAJUSTE.
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de Saúde desde que
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão 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 de Barra do Rocha.
4. DOS PRAZOS.
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo
de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo ser
prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da presente ata.
5. DOS PAGAMENTOS.
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado no prazo, aprovisionado, de 30 (trinta) dias após a expedição do
termo de recebimento definitivo.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
6. DA CONTRATAÇÃO.
6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem firmadas entre
o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas
no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
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6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO,
observadas as condições do Edital e o preço registrado.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à Administração
Direta.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO.
7.1. O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável onde deve ser efetuada a entrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contado do
recebimento provisório.
7.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR deverá
providenciar, no prazo máximo de até 1 (um) dia útil, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal 3.199/13 na Lei
nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
7.5. O FORNECEDOR deverá entregar os bens nos locais determinados na Autorização de Compra.
7.6. As entregas deverão ser realizadas no prazo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento do pedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
8. DAS PENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades de advertência,
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual ou cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto no item
4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de impedimento
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temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da
data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de prazos,
será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79
da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco (05) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
I - pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, por um dos
motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
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II - pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 10.1.,
será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial de Barra do Rocha, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir
do quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. 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 trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantes do registro de preços.
11. DO FORO.
Fica eleito o foro da cidade de Ipiaú/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente
Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.
Barra do Rocha,..... de............................ de 2019

Assinam membros da CPL e Empresas
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Anexo I
Anexo a Ata de Registro de Preço da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha– Secretaria Municipal de Saúde.
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.
025/2019
Assunto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PENSO, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO E DE
FISIOTERAPIA PARA USO DAS UNIDAES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME OS LOTES DESCRITOS NO ANEXO I.
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Considerando tratar-se de um julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por
lote, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo classificadas, objeto de publicação prévia no
Diário Oficial do Município em___de________de 2019.

Classificação:
Empresa:
Endereço:
E-mail:
Representante:
RG:
LOTE
ESECIFICAÇÃO
01

TOTAL DO LOTE R$
02

CNPJ:
Fone:

Fax:
CPF:
QUANTIADE

VALOR UNITÁRIO
REGISTRADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DO LOTE R$
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