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COMUNICADO aos interessados na participação em licitações na modalidade de pregão inobstante a plena 

viabilidade de auto aplicação do disposto no art. 7º1 da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos, através de seu(ua) pregoeiro (a), vêm trazer ao conhecimento de quem 

interessar possa, que não hesitará em decidir penalizar os LICITANTES que descumpram o pactuado neste edital 

de convocação. 

 

Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos se pronunciará 

com clareza e precisão no sentido de aplicar multas, suspender e impedir empresas de participarem de certames 

licitatórios. Desse modo, também cumpre informar que a inobservância das formalidades editalícias acarretará na 

aplicação das sanções aplicáveis à espécie a todos que de algum modo concorram para o descumprimento dessas 

normas legais, sendo-lhes imputada diretamente a responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem prejuízo 

das demais cominações cabíveis, na conformidade com o que preceitua a legislação em vigor. 

 
Sendo assim, solicitamos que os LICITANTES interessados apresentem suas propostas e lances de forma 

consciente, com a certeza de que poderão prestar os serviços da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, 

preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar ainda que os pedidos de recomposição ou realinhamento 

de preços são exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações excepcionalíssimas, e somente serão 

deferidos se estiverem em total consonância com a lei. Ratificamos, pois, a condição obrigatória e indispensável de 

que as propostas sejam efetivadas de forma séria, consciente, firme, concreta e exequível, visando evitar 

transtornos de maior monta, tanto para a administração pública como para os LICITANTES em geral. 

 
Vale lembrar que não será admitido a utilização de WHATSAPP dos LICITANTES durante a sessão pública, a 

utilização dos telefones celulares, só será permitida quando o LICITANTE, necessitar fazer alguma negociação e 

a mesma depender de um superior externo. Caso contrário a utilização em demasia (o que está em excesso; o que 

ultrapassa a média ou o bom senso), acarretará na perda do lance ou na desclassificação da proposta. 

 

1 1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 2 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns, e dá outras providências. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
Processo Administrativo n° 9.051/2018 
Data de Recebimento dos Envelopes: 10/04/2019 
Data de Abertura dos Envelopes: 10/04/2019 às 14:00horas 
 
 

 

A Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, por determinação do Exmo. Senhor Prefeito, leva ao 
conhecimento dos interessados que realizará pelo Pregoeiro designado através da Portaria nº 31.999 de 26 de 
Setembro de 2.017, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME 
SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, a Lei Federal 
n° 10.520/02, e com as normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
O Objeto desta licitação tem por finalidade, atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, unidades 
Básicas de Saúde em atendimento aos munícipes carentes do Município de Ferraz de Vasconcelos. 

 
Integram este edital independentemente de transcrição os seguintes anexos: 

 
ANEXO I - Modelo de Proposta Comercial. 

 
ANEXO II - Declaração de não enquadramento em nenhum dos itens que veda a participação 

 
ANEXO III - Declaração 

 
ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro 

 
ANEXO V - Minuta de Contrato 

 
ANEXO VI - Modelo de Credenciamento 

 
ANEXO VII - Termo de Referência 

 
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação 
 
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

PREGÃO PRESENCIAL COM COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 
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O edital licitatório e anexos poderá ser obtido mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado, no Departamento de Compras da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, sito na Rua 
Rui Barbosa, n° 315, Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos - SP. 

 

Para maiores informações estão disponíveis os seguintes telefones: (0xx11) 4674-7877. 

 
1. DO OBJETO 

 
O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preços de materiais médico hospitalares, conforme segue: 

 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 
2 DO FORNECIMENTO 

 
2.1 O objeto da presente licitação deverá ser fornecidos durante o período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

2.2 O objeto da presente licitação a serem fornecidos são determinados pela Prefeitura, através de 
contratos firmados com a vencedora do certame, nos quais constarão os detalhes referentes a cada 
fornecimento específico. 

 
2.3 A Prefeitura não estará obrigada a adquirir os produtos objeto desta licitação da empresa detentora 

da Ata de Registro de Preços, ficando facultada a utilização de outros meios de aquisição dos 
produtos, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à Contratada a preferência de 
contratação em igualdade de condições. 

 
2.4 A vencedora do certame e consequentemente detentora da Ata de Registro de Preços estará 

obrigada a assinar os contratos e retirar as Autorizações de Fornecimentos expedidas durante o 
prazo da sua vigência, observado o consumo médio mensal previsto neste edital. 

 
2.5 Os materiais, objeto de da presente licitação, deverão ser entregues em perfeita condições de uso. 

 
2.6 Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, no almoxarifado da Saúde, na Avenida Santos 

Dumont, n° 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas cujo objeto social seja 

compatível com o objeto desta licitação e que atenderem as exigências deste edital. 

 
3.2 Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
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3.2.1. suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal; 

3.2.2. declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
3.2.3. sob processo de concordata ou falência; 
3.2.4. reunidas em consórcio; 

 
4. DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
4.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues, até às 14:00 horas do 

dia 10 de Abril de 2019, impreterivelmente, no Departamento de Compras, situado Rua: Rui Barbosa, 
n° 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, quando então será iniciada a sessão pública de 
abertura dos envelopes. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO 

 
5.1. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 
O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais 
documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte 
externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

 

 

5.2 DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 

 
O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-
financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal, em envelope hermeticamente fechado, contendo 
em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
ENVELOPE N° 02 
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO” 
PROPONENTE:................................................. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
ENVELOPE N° 01 
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO” 
PROPONENTE:................................................. 



5 

PREFEITURA DE 

Ferraz de Vasconcelos 
Estado de São Paulo 

 
Processo nº 9.051/2018 Pregão Presencial nº 020/2019 

 

 

 

 
5. CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES 

 
5.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão, especialmente 

para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer e de desistir e renunciar 
ao direito de interpor recursos, a licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado. 

 
5.2. Para efeito de cumprimento do disposto no item 6.1, poderá ser indicado o representante legal da 

empresa sócio(a) ou diretor(a) ou representante devidamente credenciado através de documento 
hábil, conforme modelo constante no Anexo VI com firma reconhecida, que deverá ser apresentado 
fora dos envelopes. 

5.3. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme Anexo VI) 
deverão ser entregues ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da licitação e será 
devidamente vistoriado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e participantes. 

 
5.3.1. Caso a empresa esteja representada por Titular, Diretor ou Sócio, deverá ser apresentado 

documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex: contrato social, 
estatuto, cópia da ata, procuração). 

 
5.3.2. Nos demais casos, o credenciamento deverá estar acompanhado de documento 

comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatário (ex: contrato social 
da empresa). 

 

5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem como tal e desejarem obter 
os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão, por meio de seu(s) representante(s), no 
ato do credenciamento, apresentar além dos documentos mencionados no subitem 6.3, os 
documentos que comprovem esta qualidade, a saber: 

 
5.4.1 Ficha de Inscrição no CNPJ com a indicação desta qualidade; 

 
5.4.2 Declaração, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de 

representação, de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que 
conduzam ao seu desenquadramento desta situação (Anexo IX). 

 
5.4.2.1 A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, estará sujeita às penas do crime de que trata o artigo 299, do 
Código Penal, sem prejuízo, ainda, do enquadramento em outras figuras penais e da 
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração. 

 
5.4.3 A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão 
somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06. Caso tenha a licitante pretendido se utilizar 
do benefício da regularidade fiscal “a posteriori” e não tenha sido qualificada como microempresa 
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ou empresa de pequeno porte, será inabilitada e, por isso, poderá optar em não apresentar seus 
envelopes ou em continuar no certame e, no momento oportuno poderá apresentar recurso. 

 
5.5. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo pregoeiro e juntado ao 

processo licitatório. 

 
5.6. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo credenciamento 

dos representantes das licitantes que se fizerem presentes. 

 
5.7. Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento necessário à 

identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal da licitante, e dos 
poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances, manifestar a intenção de 
recorrer, desistir e renunciar a esse direito. 

 

5.8. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais, manifestar a 
intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de praticar demais atos 
no decorrer da sessão. 

 
5.9. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido 

credenciados, poderão fazê-lo, desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos 
trabalhos. 

 
5.10. Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as microempresas e 

empresas de pequeno porte que irão participar do certame, podendo, assim, valer-se dos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/06. 

 
5.11. No dia, hora e local estabelecido neste edital, na presença dos representantes das licitantes e 

demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá das licitantes credenciadas, a 
Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação, entregue separadamente dos 
envelopes contendo as propostas de preços e a documentação para habilitação, declaração esta 
que trata o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02 (Modelo do Anexo VIII deste edital). 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 
6.1. Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e 

indevassáveis, no endereço, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, com as 
respectivas identificações, segundo item 5, contendo: 

 
6.2. Do envelope N° 01 – Proposta de Preços: 

 
6.2.1. O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do modelo constante do Anexo 

I; 
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6.2.2 A proposta deverá vir acompanhada de: 

 
6.2.1.1 Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, através de cópia autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação ou 
cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle 
sanitário; 

6.2.1.2 Para a comprovação de que trata o subitem, serão aceitos “prints” de páginas do sítio da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

 
6.2.1.3 Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da 
solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação 
do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da 
proposta. 

 
6.2.3 A Proposta de Preços deverá indicar o item ofertado, observadas as exigências estabelecidas neste 

instrumento, o respectivo preço unitário, total e global expressos em real sem inclusão de quaisquer 
encargos financeiros ou previsão inflacionária. 

 
6.2.4 A proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas, entrelinhas, em 

papel timbrado da licitante, redigida mecanicamente em apenas uma face da folha, em linguagem 
clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado e não será aceito pedido de 
desclassificação de qualquer item por parte da licitante e conterá: 

 
6.2.5.1 Razão social, endereço, CNPJ, telefone e endereço eletrônico; 

 
6.2.5.2 Especificação clara, completa e detalhada dos materiais ofertados, inclusive marca, 

conforme especificações definidas no item 1. OBJETO do presente edital. 
 

6.2.5.3 O preço unitário, total e global da proposta; 

 
6.2.5.3.1 O preço deve ser cotado em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula. 

 
6.2.5.3.2 O preço ofertado deve ter como referência o praticado no mercado para 

pagamento 30 (trinta) dias, contados de cada entrega de materiais, através 
de crédito em conta corrente da contratada. 

 

6.2.5.3.3 Os materiais médico hospitalares deverão ser entregues em até 10 (dez) 
dias, contados a partir do recebimento do e-mail com a solicitação do 
Almoxarifado. 
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6.2.5.3.4 A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os custos básicos, 
diretos e indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer 
outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre o objeto ofertado, concernentes à plena e satisfatória 
entrega do objeto no prazo estipulado. 

 
6.2.5.4 Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e 

por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

 

6.2.5.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias; 
 

6.2.5.6 Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da 
proponente. O descumprimento deste item não acarretará a desclassificação da proposta 
da licitante. 

 
6.2.5.7 Assinatura e identificação do responsável pela empresa sócio (a) ou diretor (a). 

 
7. Do envelope N° 02 – Documentos de Habilitação: 

 
7.1 O envelope n° 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação 

técnica e à regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o previsto a seguir: 

 
7.2 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 
7.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 

 
7.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício. 

 

7.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.1.0 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, consistirá em: 

 
8.1.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Consulta QSA/Capital Social. 

 
8.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 

com validade na data da apresentação da proposta, constituída de certidão de quitação de tributos 
e contribuições administradas pela Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União. 

 



9 

PREFEITURA DE 

Ferraz de Vasconcelos 
Estado de São Paulo 

 
Processo nº 9.051/2018 Pregão Presencial nº 020/2019 

 

 

 

8.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda do 
Governo do Estado onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da 
proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos 
estaduais. 

 
8.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de Finanças do 

Município onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da proposta, 
constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos mobiliários 
municipais. 

 
8.1.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 
9.1.0 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, consistirá em: 

 
9.1.1 Registro da empresa junto à entidade profissional competente encarregada da fiscalização do 

cumprimento da atividade, compatível com o objeto licitado e em plena validade. 

9.1.2 Declaração da licitante da disponibilidade da Licença de Funcionamento do estabelecimento 
expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com prazo de validade vigente e, caso 
seja vencedora do certame, se compromete a apresentar o documento no momento da assinatura 
da Ata de Registro de Preços. 

 
9.1.3 Declaração da licitante da disponibilidade da Autorização de Funcionamento da empresa, emitida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, caso seja vencedora do certame, se compromete 
a apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
9.1.4 Atestado(s) de desempenho de atividade de fornecimento dos materiais objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando quantidades, prazos e outros 
dados característicos dos fornecimentos realizados. 

 
9.1.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 
9.1.5.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede 

da pessoa jurídica. 

 

9.1.5.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

 

9.1.5.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
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comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 

 
9.1.6 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa; vedada à 
substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

 
 

a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído 
por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu 
funcionamento. 

 

a2) Quando a empresa licitante nos moldes da Lei, possuir escrituração simplificada, está dispensada de 
apresentar balanço com Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, porém 
deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem a boa situação 
financeira da empresa devidamente subscrito por seu representante legal e contabilista com firma 
reconhecida da assinatura de ambos, anexando também declaração de Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica do mesmo exercício do balanço. 

a3) Demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, assinada pelo contador, com firma 
reconhecida em cartório, consubstanciada nos seguintes índices: 

I) Índice de liquidez corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula: ILC = 

AC 

PC 
 

II) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), calculado pela 
formula: 

IEG = PC + 

ELP AT 

III) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula ILG = 

(AC+RLP) / (PC+ELP) 

AC = Ativo Circulante PC 

= Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

9.1.7 – Justificativa do pedido de Balanço, conforme segue: 
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9.1.8.1 A fixação de índice de endividamento nos patamares constantes no edital constitui procedimento 
legitimo do qual a Administração, segundo razões de conveniência e oportunidade pretende-se valer para 
a escolha de empresa CAPAZ de honrar futuros compromissos. 

9.1.8.2 Importante registrar que não se está aqui procurando afastar as empresas das licitações em geral, 
mas apenas fazer a necessária correlação entre o tamanho da licitação e os prejuízos à Administração e 
aos trabalhadores envolvidos. As empresas vão continuar competindo livremente, nas licitações 
adequadas ao seu Índice de Endividamento Geral (IEG). Desta forma, a Administração implementa tais 
medidas, passando assim a contribuir para o aumento da eficiência contratual. 

10.1. GERAIS, consistente em: 
 

10.1.2 Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a participação na 
licitação (Anexo II). 

 
10.1.3 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da licitante de que 

inexiste fato impeditivo da participação e que não emprega menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal. (Anexo III). 

 
10.1.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, anteriormente assim qualificadas, por ocasião da 

participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
10.1.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeitos de negativas. 

 
10.1.6 não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 deste edital, sendo facultado 
à Administração, optar pela revogação da licitação ou sua retomada, hipótese em que deverá ser 
designada nova sessão pública para tal fim. 

 

10.1.7 Todos os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão 
da imprensa oficial, salvo aqueles com exigência específica, sendo que não serão aceitos protocolos 
de documentos. 

 
10.1.8 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, bem 

como de todas as declarações de credenciamento e habilitação com as devidas firmas reconhecidas 
das declarações e proposta de preço, sob pena de desclassificação, e a prefeitura não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
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processo licitatório. 

10.1.9 As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos como fornecedor no ramo de atividade para o qual está sendo realizada a 
licitação deverá apresentar o C.R.C. com data de validade vigente. Junto ao envelope 
“HABILITAÇÃO”, sendo que a apresentação da cópia autenticada do referido certificado fará prova 
bastante. 

 
Obs.: As certidões extraídas da Internet, deverão ser apresentadas no original. 

 
11 DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

 
11.1 Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes: 

 
11.1.1 No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente representadas por 

sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para formulação 
de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
11.1.2 Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro 

procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificada a 
conformidade de cada proposta com os requisitos deste edital. 

 
11.1.2.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples 
manifestação do proponente. 

 
11.1.2.2 As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços. 

 

11.1.3 No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores 
a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, os lances verbais deverão 
ter decréscimo de no mínimo 1% (um por cento) do indicado na proposta de menor valor. 

 

11.1.3.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 
11.1.3.2 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço menor. 

 
11.1.4 O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que não haja 

novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de exequibilidade. 
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11.1.4.1 Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente ofertado. 

 
11.1.4.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos ao item, 
ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa. 

 
11.1.4.3 Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória que, 

ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva. 

 
11.1.5 Considerada a oferta de menor preço aceitável, no caso de participação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte no certame, serão observadas as disposições da Lei Complementar 
nº 123/06. 

11.1.5.1 Caso as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será 
assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto. 

 
11.1.5.2 Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 

procedimento: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior a aquela de menor preço; 

b) Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrarem na hipótese do subitem 8.1.5, observada a ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se enquadrarem no percentual estabelecido no 
subitem 8.1.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar proposta melhor. 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

e) Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor oferta, ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a proposta originária será considerada como melhor classificada, 
sendo declarada vencedora. 

f) O disposto no subitem 8.1.5.2 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa  de pequeno porte. 

 
11.1.5.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado vencedora no 

preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto, sem o benefício descrito no 
subitem 8.1.5.2 e ao final não seja contratada, poderão ser convocadas as licitantes 
remanescentes, na ordem classificatória, para prosseguimento do certame, todavia, sem 
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aplicar o benefício do referido subitem. 

 

11.1.6 Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação definitiva das 
propostas, a qual terá como critério o menor lance de cada item do objeto do presente edital, 
observado as especificações definidas no edital. 

 
11.1.7 Examinadas as propostas classificadas definitivamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e 

valores, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
11.1.8 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação das 

proponentes classificadas em primeiro lugar. 
 

11.1.9 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada 
será declarada vencedora. 

 
11.1.10 Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO de cada item 

do objeto da presente licitação e atender todas as condições exigidas neste edital. 

 
11.1.11 Se a licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
11.1.12 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando as demais licitantes desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes franqueada 
vista imediata aos autos. 

 
11.1.12.1 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
11.1.12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme previsto no item 

8.1.12, importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro da 
licitante vencedora. 

 
11.1.13 Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará a vencedora da licitação, 

encaminhando o processo à autoridade competente, para homologação do certame e adjudicação 
do objeto, podendo revogar a licitação nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
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11.1.14 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das 
classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da Administração, até a 
assinatura do termo de contrato com a licitante vencedora do certame licitatório. 

 
11.1.14.1 Superada a etapa da assinatura da Ata de Registro, as licitantes deverão retirar os 

envelopes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, findo o prazo estipulado, os 
envelopes serão destruídos. 

 
11.1.15 Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, 

rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
essenciais do edital. 

 
12 DO PREÇO 

 
12.1 A licitante somente será declarada vencedora se sua proposta final contemplar valor igual ou inferior 

(por item) ao Preço Fixado no Termo de Referência da Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos-SP, salvo quando arguido pela Licitante motivo devidamente comprovado e aceito pela 
Administração; 

 
13 DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 A homologação do presente certame e adjudicação do objeto à empresa vencedora compete ao Sr. 

Prefeito Municipal, ato que será praticado imediatamente após o julgamento e decurso dos prazos 
recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos. 

 
14 DA CONTRATAÇÃO 

 
14.1 A vencedora deverá assinar o instrumento de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação. 

 
14.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento de contrato, caracterizará 

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às penalidades previstas nos itens 
15.2 e 15.3 deste edital, sem prejuízo das demais sanções legais. 

 

15 LOCAL DE ENTREGA 

 
15.1 Os materiais médico hospitalares, deverão ser entregues, localizada à Avenida Santos Dumont, nº 

1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP. 
 

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
16.1 Os materiais deverão estar de acordo com os padrões de qualidade e observada a regra específica 
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fixada no presente edital e no instrumento de contrato. 
 

16.2. O objeto do contrato será recebido provisória e definitivamente nos termos do artigo 73 da Lei 
8.666/93. 

 
16.3. Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à Adjudicatária. 

 
16.4. Caso os materiais não atendam a qualquer uma das especificações constantes deste edital, a 

unidade recebedora devolverá para regularização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O 
atraso na substituição do produto acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das 
penalidades previstas. 

 
16.5       Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Administração reterá a mercadoria  e não aceitará 

a Nota Fiscal/Fatura, devolvendo-a imediatamente à Adjudicatária, que terá o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para substituí-la, retificando-a, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 

 
17 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
17.1. O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias,  contados  de  cada  entrega  de  materiais, através 

de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar 
devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 

 
18 PENALIDADES 

 

18.1 A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar 
ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos 
termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa. 

 
18.2 A licitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferida e ficará impedida de licitar 

e contratar com esta Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, pelo prazo de até 
02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nesse 
edital e das demais cominações legais. 

 
18.3 A recusa da Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos para 

fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a 
penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor total estipulado para a Ata de 
Registro de Preços ou do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 
87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. 

 
18.4 O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão 

advir da presente licitação, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura. 
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18.5 Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 

10% (dez por cento) do valor do ajuste; 
 

18.6 O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor 
do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado 
inexecução total do contrato. 

 
18.7 O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue 

em desacordo com as especificações constantes do objeto da presente licitação ou para 
substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária 
equivalente a 1% do valor do contrato. 

 
18.8 O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital, ou em níveis 

de qualidade inferiores ao especificado no presente edital sujeitará a Contratada à multa de 10 
% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções 
aplicáveis. 

 
18.9 Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo 

específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os 
meios a ela inerente. 

 
18.10 As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato. 

 
19 DA RESCISÃO 

 
19.1 A inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da presente licitação enseja a rescisão do 

contrato, que será processada em conformidade com o que determina o artigo 77 e seguintes da 
Lei 8.666/93, com alterações posteriores, ficando segurado à administração o direito de aplicar as 
penalidades previstas no artigo 87 do referido diploma legal, garantida a prévia defesa. 

 
20 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 Os pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos e impugnações ao presente edital deverão 
ser protocolizados no Paço Municipal, Divisão de Protocolo, à Rua Rui Barbosa, nº 315, Centro, 
neste Município, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 
marcada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e 
propostas. 

 
20.2 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o 

interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da sessão do Pregão, 
o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação 
posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso 
perante a Administração. 
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20.3 A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com 
alterações posteriores. 

 
20.4 As partes elegem o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para quaisquer procedimentos 

decorrentes desta licitação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 27 DE MARÇO DE 2019, Registrado na 
Secretaria Municipal da Fazenda – Departamento de Compras e Licitações e publicado no quadro de editais na 
mesma data supra. 

 
JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
RAFAEL BABRIERI PIMENTEL DA SILVA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.051/2018 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 
 
A Empresa ......................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e 
Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, 
propõe os preços unitário e total para o item discriminado: 
 

COTA PRINCIPAL 
 

 
Item  Descrição Qtde. UNIDADE 

Valor (R$) Valor (R$) 
 

 UNITÁRIO TOTAL 

 
1 

Abaixador de língua de madeira lisa (pet c/ 
100) (segundo especificação em anexo) 

2.250 Pacote     

 
2 

Ácido Acético 2 % (1 litro) (segundo 
especificação em anexo) 

75 litro     

 
3 

Agua Deionizada Autoclave (1 litro) 
(segundo especificação em anexo) 

1.875 litro     

 
4 

Agua Oxigenada 3% 10 vol. 1 litro (segundo 
especificação em anexo) 

375 litro     

 
5 

Agulha auricular 1mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

3.375 
Pacote c/ 

10 
    

 
6 

Agulha sistêmica 25x30mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

3.000 
Pacote c/ 

10 
    

 
7 

Agulha sistêmica 25x15mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

2.250 
Pacote 

c/10 
    

 
8 

Agulha descartável calibre 20x5,5 (caixa 
c/100 unid.) (Seg. especificação em anexo) 

75 Caixa     

 

9 
Agulha descartável calibre 25x7 (caixa 
c/100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

375 Caixa     

 

10 
Agulha descartável calibre 25x8 (caixa 
c/100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

375 Caixa     
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11 
Agulha descartável calibre 30x7 (caixa c/ 
100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

525 Caixa     

 

12 
Agulha descartável calibre 30x8 (caixa c/ 
100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

525 Caixa     

 

13 
Agulha descartável calibre 40x12 caixa c/ 
100 unid. (segundo especificação em 
anexo) 

750 Caixa     

 
14 

Álcool 70% 100ml (segundo especificação 
em anexo) 

7.500 Frasco     

 
15 

Álcool 70% 1 Litro ( segundo especificação 
em anexo) 

4.500 Litro     

 
16 

Alginato de Cálcio e prata placa 10x 12,5 ( 
segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
17 

Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 
110 ml (segundo especificação em anexo) 

38 
Fr. 

c/110ml 
    

 
18 

Álcool gel antisséptico de 70% refil 800ml 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
19 

Algodão hidrófilo 500gr (segundo 
especificação em anexo) 

1.350 Rolo     

 
20 

Algodão odontológico (segundo 
especificação em anexo) 

1.350 pct c/100     

 
21 

Almotolias em plástico de cor escura c/ 250 
ml (segundo especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
22 

Atadura de crepe medindo 8 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

750 pt c/ 12     

 
23 

Atadura de crepe medindo10 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

2.625 pct c/ 12     

 
24 

Atadura de crepe medindo12 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

1.125 pct c/ 12     

 

25 
Atadura de crepe medindo 15 
cmx1,80m(segundo especificação em 
anexo) 

2.625 pct c/ 12     

 
26 

Atadura de crepe medindo 20 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

2.625 pct c/ 12     

 
27 

Avental descartável manga Longa (segundo 
especificação em anexo) 

11.250 Unidade     

 
28 

Bandagem triangular tam. P 1,00 x 0,70 x 
0,70 (segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
29 

Bandagem triangular Tam. M 1,42 x 1,00 x 
1,00 (segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     
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30 

Bandagem triangular Tam. G 2,00 x 1,40 x 
1,40 (segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

31 
Bandagem pronta de bota Unna (com 
validade superior a 2 anos (seg. esp. em 
anexo) 

375 Unidade     

 
32 

Bisturi com cabo nº 11 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
33 

Bisturi com cabo nº 12 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
34 

Bisturi com cabo nº 15 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
35 

Bisturi com cabo nº 20 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 
36 

Cadarço p/ fixar cânula endotraqueal 
(segundo especificação em anexo) 

135 Rolo     

 
37 

Caixa de perfuro cortante 13L (segundo 
especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
38 

Caixa de perfuro cortante 1,5L (segundo 
especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
39 

Cânula de Guedel nº O Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
40 

Cânula de Guedel nº 1 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
41 

Cânula de Guedel nº 2 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
42 

Cânula de Guedel nº 3 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
43 

Cânula de Guedel nº 4 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
44 

Cânula de Guedel nº 5 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
45 

Cânula endotraqueal c/cuff nº2 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

46 
Cânula endotraqueal c/cuff nº2,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 
47 

Cânula endotraqueal c/cuff nº3 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

48 
Cânula endotragueal c/cuff nº3,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 
49 

Cânula endotraqueal c/cuff nº4 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     
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50 
Cânula endotraqueal c/cuff nº4,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 
51 

Cânula endotraqueal nº 5 c/cuff descartável 
(segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

52 
Cânula endotraqueal c/cuff nº 5,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 

53 
Cânula endotraqueal c/cuff nº6 
descartável(segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 

54 
Cânula endotraqueal c/cuff nº6,5 
descartável(segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 
55 

Cânula endotraqueal c/cuff nº7 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 

56 
Cânula endotraqueal c/cuff nº7,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 
57 

Cânula endotraqueal c/cuff nº8 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 

58 
Cânula endotraqueal c/cuff nº8,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 
59 

Cânula endotraqueal c/cuff nº9 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
60 

Campo Cirúrgico em TNT sem fenestra 
75x75cm (seg. especificação em anexo) 

1.125 Unidade     

 
61 

Campo Cirúrgico em TNT com fenestra 
75x75cm (seg. especificação em anexo) 

3.000 Unidade     

 
62 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 14G 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
63 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 16G 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
64 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 18G 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
65 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 20G 
(segundo especificação em anexo) 

3.000 Unidade     

 
66 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 22G 
(segundo especificação em anexo) 

3.000 Unidade     

 
67 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 24G 
(segundo especificação em anexo) 

3.000 Unidade     
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68 

Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

1.875 Unidade     

 
69 

Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

1.875 Unidade     

 
70 

Cateter Intracath 16G (segundo 
especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
71 

Cateter Intracath 19G (segundo 
especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
72 

Cateter Intracath 22G (segundo 
especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
73 

Cabo p/ondas curtas/4022 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

9 Unidade     

 
74 

Cabo Tens /4035 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
75 

Cabo Tens /4050 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
76 

Cabo endophases p/ corrente russa (carci) 
(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
77 

Cinto aranha de imobilização (segundo 
especificação em anexo) 

9 Unidade     

 
78 

Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml 
(segundo especificação em anexo) 

2.625 
Frasco 
100ml 

    

 
79 

Clamp umbilical de plástico resistente 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 

80 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº PP(segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 

81 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº P(segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 

82 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº M(segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 

83 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº G (segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 

84 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck Infantil (segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     

 
85 

Colete imobilizador tipo KED adulto 
(segundo especificação em anexo) 

3 Unidade     

 
86 

Colete imobilizador tipo KED infantil 
(segundo especificação em anexo) 

3 Unidade     
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87 
Compressa de gaze não estéril c/ 500 
unidades (segundo especificação em 
anexo) 

3.000 pct c/500     

 

88 
Compressa de gaze hidrófila estéril 
7,5cmx7,5cm (segundo especificação em 
anexo) 

300.000 Pct c/5     

 
89 

Conj completo p/ drenagem toracica nº12 
(segundo especificação em anexo) 

4 Unidade     

 
90 

Conj completo p/ drenagem torácica nº 20 
(segundo especificação em anexo) 

4 Unidade     

 
91 

Conj completo p/ drenagem torácica nº 38 
(segundo especificação em anexo) 

4 Unidade     

 
92 

Conj de traqueostomia nº 5 (Kit) (segundo 
especificação em anexo) 

4 Kit     

 

93 

Curativo estéril não aderente de tela de 
malha aberta impregnada com parafina, 
esterilizado sob radiação de gama 10cm x 
10cm. (segunda especificação em anexo) 

4.875 Unidade     

 
94 

Dispositivo para incontinência urinária nº 7 
(Uripen) (segundo especificação em anexo) 

600 Unidade     

 
95 

Detergente enzimático DT3 1L (segundo 
especificação em anexo) 

1.500 Litro     

 
96 

Eletrodo descartável Adultos (segundo 
especificação em anexo) 

113 
Pacote c/ 

50 
    

 
97 

Eletrodo descartável infantil (segundo 
especificação em anexo) 

113 
Pacote c/ 

50 
    

 
98 

Equipo macrogotas p/soro c/ injetor lateral 
(segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
99 

Equipo microgotas p/soro c/ injetor lateral 
(segundo especificação em anexo) 

450 Unidade     

 

100 
Equipo de nutrição enteral macrogotas 
escalonado (segundo especificação em 
anexo) 

4.500 Unidade     

 
101 

Esfignomanometro simples com velcro 
Adulto (segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 

102 
Esfignomanometro simples com velcro 
Adulto p/ Obeso (segundo especificação em 
anexo) 

75 Unidade     

 
103 

Esfignomanometro simples com velcro 
Infantil (segundo especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

104 
Escova Ginecológica p/ coleta de exame de 
papanicolau (segundo especificação em 
anexo) 

15.000 Unidade     
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105 

Esparadrapo impermeável c/10cm x 4,5 m 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
106 

Espátula em madeira tipo de Ayres 
(segundo especificação em anexo) 

188 Pacote     

 

107 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear M(seg. especificação 
em anexo) 

7.500 Unidade     

 

108 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear P(seg. especificação 
em anexo) 

7.500 Unidade     

 

109 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear G(seg. especificação 
em anexo) 

7.500 Unidade     

 
110 

Especulo para Virgem com método de 
rosquear (seg.especificação em anexo) 

600 Unidade     

 
111 

Estetoscopio Simples Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

150 Unidade     

 
112 

Estetoscópio Simples Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
113 

Extensão silicone aspirador (segundo 
especificação em anexo) 

75 Unidade     

 

114 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº3 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

8 cx c/ 24     

 

115 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº4 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

8 cx c/ 24     

 

116 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº5 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

8 cx c/ 24     

 
117 

Frasco de Alimentação Enteral 500 ml 
(segundo especificação em anexo) 

4.500 Unidade     

 

118 
Fio guia para entubação em alumínio c/ 
ponta arredonda p/ uso infantil (seg. esp. 
anexo) 

90 Unidade     

 

119 
Fio guia para entubação em alumínio c/ 
ponta arredonda p/ uso adulto (seg. esp. 
anexo) 

90 Unidade     

 
120 

Fita adesiva hospitalar rolo c/ 16 a 25mm x 
50m.(segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
121 

Fita adesiva p/ autoclave rolo c/ 19mm x 
30m.(segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
122 

Fita Métrica (segundo especificação em 
anexo) 

150 Unidade     
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123 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 25mm x 10m (seg. esp. em 
anexo) 

2.250 Unidade     

 

124 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 12mm x 10m (seg. esp. em 
anexo) 

1.875 Unidade     

 

125 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 10cm x 4,5m (seg. esp. em 
anexo) 

1.875 Unidade     

 

126 
Fixador para lâmina citológica em lata de 
spray de 100ml (seg. especificação em 
anexo) 

750 
frasco em 

lata 
    

 
127 

Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velcro 
Infantil (seg. especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
128 

Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velcro 
Adulto (seg. especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
129 

Fluxômetro com régua (segundo 
especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
130 

Gel p/ ECG -100 mL (segundo 
especificação em anexo) 

1.875 Frasco     

 
131 

Gel p/ ECG - 5K (segundo especificação em 
anexo) 

75 Pote     

 
132 

Glicofisiologico 5%+clor sódio 0,9% 250ml 
(segundo especificação em anexo) 

1.875 Frasco     

 

133 
Hastes plástico Flexível c/ pontas de 
Algodão caixa com 75 unidades (seg. esp. 
em anexo) 

525 
caixa c/ 

75 
    

 
134 

Gel hidratante para curativos com alginato 
de cálcio e sódio 85g (seg. esp. em anexo) 

2.250 Tubo     

 
135 

Hipoclorito 0,5% 1 litro uso odontológico 
(Dakin) (segundo especificação em anexo) 

750 Litro     

 
136 

Hipoclorito 1 litro 1% (segundo 
especificação em anexo) 

7.500 Litro     

 

137 
Indicador Biológico p/ controle de 
esterilização à vapor saturada sob pressão 
(seg. esp. ) 

150 Cx c/10     

 
138 

Indicador Químico 3M (segundo 
especificação em anexo) 

150 
caixa c/ 

240 
    

 
139 

Imobilizador de cabeça Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

5 Unidade     

 140 Kit DIU (segundo especificação em anexo) 375 Kit     

 
141 

Kit micronebullizador Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

1.125 Kit     
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142 

Kit micronebullizador Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

1.125 Kit     

 
143 

Kit Nebulização c/ (copo/ traqueia) (segundo 
especificação em anexo) 

38 Kit     

 
144 

Lâmpada infra verm.150w x 220w (segundo 
especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
145 

Lamina para microscopia26 x 76mm 
(segundo especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
146 

Lençol descartável c/ elástico (segundo 
especificação em anexo) 

5.250 Unidade     

 
147 

Luva de látex natural p/ procedimento G 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Caixa     

 
148 

Luva de látex natural p/ procedimento M 
(segundo especificação em anexo) 

3.375 Caixa     

 
149 

Luva de látex natural p/ procedimento P 
(segundo especificação em anexo) 

3.150 Caixa     

 
150 

Luva de látex natural p/ procedimento PP 
(segundo especificação em anexo) 

1.875 Caixa     

 
151 

Luva de procedimento Nitrílica PP (segundo 
especificação em anexo) 

75 Caixa     

 
152 

Luva de procedimento Nitrílica P (segundo 
especificação em anexo) 

150 Caixa     

 
153 

Luva de procedimento Nitrílica M (segundo 
especificação em anexo) 

150 Caixa     

 
154 

Luva de procedimento Nitrílica G (segundo 
especificação em anexo) 

150 Caixa     

 
155 

Luva Estéril nº 6,5 (segundo especificação 
em anexo) 

1.875 Par     

 
156 

Luva Estéril nº 7,0 (segundo especificação 
em anexo) 

3.375 Par     

 
157 

Luva Estéril nº 7,5 (segundo especificação 
em anexo) 

1.500 Par     

 
158 

Luva Estéril nº 8,0 (segundo especificação 
em anexo) 

900 Par     

 
159 

Luva Estéril nº 8,5 (segundo especificação 
em anexo) 

750 Par     

 
160 

Luva de plástico descartável estéril 
(segundo especificação em anexo) 

150 
pacote c/ 

100 
    

 

161 
Lenço Umedecido para limpeza de telas 
Radiológicas (segundo especificação em 
anexo) 

8 Caixa     

 
162 

Manta térmica aluminizada 2,10m x 1,40 m 
(segundo especificação em anexo) 

375 Unidade     
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163 

Máscara de proteção n95 (segundo 
especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 164 Nº 1,0 RN e lactentes até 5 kg 15 Unidade     

 165 Nº 1,5 lactentes de 5 a 10 kg 15 Unidade     

 
166 

Nº 2,0 lactentes 10 até pré - escolares de 
20kg 

15 Unidade     

 167 Nº 2,5 crianças de 20 a 30 kg 15 Unidade     

 
168 

Nº 3,0 crianças acima de 30kg até adultos 
de pequeno porte 

15 Unidade     

 169 Nº 4,0 adultos normais 15 Unidade     

 170 Nº 5,0 adultos grandes / idosos 15 Unidade     

 

171 
Mangueira de silicone hosp. com 
flexibilidade, resistência e durabilidade.(seg. 
esp. anexo) 

2 
Pacote c/ 

20M 
    

 
172 

Máscara descartável (segundo 
especificação em anexo) 

52.500 Unidade     

 
173 

Máscara com reservatório de oxigênio 
Adulto (segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 
174 

Máscara com reservatório de oxigênio 
Infantil (segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 
175 

Óculo de proteção ao profissional (segundo 
especificação em anexo) 

75 Unidade     

 
176 

Otoscopio (segundo especificação em 
anexo) 

38 Unidade     

 

177 
Pas Dea Zoll adultos compatível ao 
aparelho patronizado (seg. especificação 
em anexo) 

150 Par     

 
178 

Pas Dea Zoll infantil compatível ao aparelho 
patronizado (seg. especificação em anexo) 

150 Par     

 

179 
Papel termosensivel para ECG do modelo 
Bionet Cardio Touch 3000 (seg. esp. em 
anexo) 

150 Bobina     

 

180 
Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 
30cm x 100m (seg. especificação em 
anexo) 

225 rolo     

 
181 

Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 
15cmx100m (seg. especificação em anexo) 

300 rolo     

 
182 

Papel Lençol hospitalar em rolo 70cmx50m 
(segundo especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
183 

Pinça de Cheron descartável (segundo 
especificação em anexo) 

2.250 Unidade     
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184 

Prancha de madeira Rígida Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

19 Unidade     

 
185 

Protetor de bacia descartável c/ elástico 
(segundo especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 

186 
Protetor de Queimaduras e Eviscerações 
1,2m x 0,90m (segundo especificação em 
anexo) 

23 Unidade     

 
187 

Preservativo masculino não lubrificado 
(segundo especificação em anexo) 

1.830 Unidade     

 
188 

Reanimador manual neonatal c/ reservatório 
(Ambu) (segundo especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
189 

Reanimador manual adulto c/ reservatório 
(AMBU) (segundo especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
190 

Reanimador manual infantil c/ reservatório 
(AMBU) (segundo especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
191 

Regulador de pressão com fluxômetro O2 
(segundo especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
192 

Ringer Lactato 500ml (segundo 
especificação em anexo) 

488 Unidade     

 
193 

Ringer Lactato 250ml (segundo 
especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
194 

Saco coletor p/ secreção c/ 2L (mandado 
judicial) (segundo especificação em anexo) 

15.000 Unidade     

 

195 
Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema 
fechado (Bolsa) (seg. especificação em 
anexo) 

1.500 Unidade     

 
196 

Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema 
aberto (segundo especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
197 

Scalp n 25 (segundo especificação em 
anexo) 

3.750 Unidade     

 
198 

Scalp nº 23 (segundo especificação em 
anexo) 

6.000 Unidade     

 
199 

Scalp nº21 (segundo especificação em 
anexo) 

2.250 Unidade     

 
200 

Scalp nº19 (segundo especificação em 
anexo) 

1.500 Unidade     

 
201 

Seringa de 1 ml c/ agulha 12,7 x 0,33mm 
(segundo especificação em anexo) 

1.125.000 Unidade     

 
202 

Seringa de 3 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

22.500 Unidade     

 
203 

Seringa de 5 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

22.500 Unidade     
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204 

Seringa de 10 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

30.000 Unidade     

 
205 

Seringa de 20 ml s / agulha c/ bico slip 
(segundo especificação em anexo) 

30.000 Unidade     

 
206 

Solução de lodo 2% 1 litro (segundo 
especificação em anexo) 

150 Frasco     

 
207 

Sonda de aspiração traqueal nº10 (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
208 

Sonda de aspiração traqueal nº12 (segundo 
especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
209 

Sonda de aspiração traqueal nº14 (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
210 

Sonda de aspiração traqueal nº16 (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
211 

Sonda de aspiração traqueal nº8 (segundo 
especificação em anexo) 

3.000 Unidade     

 
212 

Sonda nasogástrica nº 14 (segundo 
especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
213 

Sonda nasogástrica nº 18 (segundo 
especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
214 

Sonda nasogástrica nº 20 (segundo 
especificação em anexo) 

15 Unidade     

 
215 

Sonda uretral nº 6 Mandato judicial 
(segundo especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
216 

Sonda uretral nº 8 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
217 

Sonda uretral n 10 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
218 

Sonda Uretral nº12 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

15.000 Unidade     

 

219 
Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 
2 vias nº8 (segundo especificação em 
anexo) 

113 Unidade     

 
220 

Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 
2 vias nº10 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 
221 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/ 2 vias nº12 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 
222 

Sonda Uretral de Folley siliconada demora 
c/ 2 vias nº14 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 

223 
Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº16 (segundo especificação em 
anexo) 

113 Unidade     
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224 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº18 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 
225 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº20 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 
226 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº22 (seg. especificação em anexo) 

113 Unidade     

 
227 

Solução de Formol 10% (segundo 
especificação em anexo) 

75 Litro     

 
228 

Solução de Formol 37% (segundo 
especificação em anexo) 

75 Litro     

 
229 

Soro Fisiológico 0,9% - 100 ml (segundo 
especificação em anexo) 

15.000 Unidade     

 
230 

Soro Fisiológico 0,9% - 250mL (segundo 
especificação em anexo) 

6.750 Unidade     

 
231 

Soro Fisiológico 0,9% - 500mL (segundo 
especificação em anexo) 

5.250 Unidade     

 
232 

Soro glicosado 5% - 250 mL (segundo 
especificação em anexo) 

600 Unidade     

 
233 

Soro glicosado 5% - 500 mL (segundo 
especificação em anexo) 

600 Unidade     

 
234 

Tala imobilizadora 102x11cm GG (segundo 
especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
235 

Tala imobilizadora 86x10cm G (segundo 
especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
236 

Tala imobilizadora 63x9cm M (segundo 
especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
237 

Tala imobilizadora 53x8cm P (segundo 
especificação em anexo) 

188 Unidade     

 
238 

Tala imobilizadora 120x20cm EGG 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 
239 

Tala metálica 16mm largx25cm comp. 
(segundo especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
240 

Teste para HCG (segundo especificação em 
anexo) 

150 
Caixa c/ 

50 
    

 
241 

Termômetro clinico digital (segundo 
especificação em anexo) 

38 Unidade     

 
242 

Torneira 3 Vias descartável (segundo 
especificação em anexo) 

1.050 Unidade     

 
243 

Tubo de látex n “200 (vulgo garrote) 
(segundo especificação em anexo) 

17 
Pacote 
c/15M 

    

 
244 

Umidificador de Oxigênio c/ extensão e 
máscara (segundo especificação em anexo) 

225 unidade     
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245 

Vaselina Liquido c/ 100ml (segundo 
especificação em anexo) 

2.250 Frasco     

 
246 

Zobec com gaze hidrofílica 13 fio algodão 
hidrofílico em manta (seg.esp. em anexo) 

9.000 Unidade     

 
247 

Medidor de Pressão - Semi Automático de 
Braço (segundo especificação em anexo) 

8 Unidade     

 

248 
Agulha para caneta de insulina 4mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

19 Caixa     

 

249 
Agulha para caneta de insulina 5mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

19 Caixa     

 

250 
Agulha para caneta de insulina 6mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

19 Caixa     

 
251 

Alginato de Cálcio e Sódio 15cm x 
25cm.(segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
252 

Clorexidina 0,5% alcoólica c/100 ml 
(segundo especificação em anexo) 

750 
Frasco 
100ml 

    

 
253 

Clorexidina 0,2% Aquosa c/ 100 ml 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 
Frasco 
100ml 

    

 
254 

Compressa campo operatório 21 fios 25x28 
estéril com 5 undades.(seg. esp. em anexo) 

375 
Pacote 

c/5 
    

 

255 

Curativo de hidrofibra antimicrobiano 
altamente absorvente com prata estéril 15 
cm x 15 cm (segundo especificação em 
anexo) 

2.250 Unidade     

 

256 
Curativo estéril com carvão ativa para 
controle de odor 10cmx10cm.(seg.esp. em 
anexo) 

2.250 Unidade     

 
257 

Curativo Hidrocolóide 20cmx 20cm 
(segundo especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
258 

Equipo para infusão múltiplas 2 vias 
(segundo especificação em anexo) 

375 Unidade     

 
259 

Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples 
tamanho nº 3 (seg. esp. em anexo) 

8 
Caixa  c/ 

24 
    

 
260 

Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples 
tamanho nº 4 (seg. esp. em anexo) 

8 
Caixa  c/ 

24 
    

 
261 

Punch descartável com lamina cilíndrica de 
ômm. (seg. esp. em anexo) 

8 Unidade     

 
262 

Régua de medição da ferida de papel 
descartável de 15 cm.(seg. esp. em anexo) 

2.250 Unidade     
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263 
Sonda Gastronomia Botton 18Fr, Com 
1,5cm de distancia entre a pele e o galão 
(MJ) 

2 Unidade     

 
264 

Seringa de 60 ml s / agulha c/ bico cateter 
(segundo especificação em anexo) 

1.125 Unidade     

 
265 

Sonda Uretral nº16 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 
266 

Pulseira de identificação de RN (segundo 
especificação em anexo) 

38 Unidade     

 267 Espéculo Nasal Descartável tamanho Adulto 750 Unidade     

 
268 

Espéculo Nasal Descartável tamanho 
Infantil 

750 Unidade     

 
269 

Sonda de aspiração traqueal nº6 (segundo 
especificação em anexo) 

375 Unidade     

Cota reservada para MEs e EPPs. 

 
270 

Abaixador de língua de madeira lisa (pet c/ 
100) (segundo especificação em anexo) 

750 Pacote     

 
271 

Ácido Acético 2 % (1 litro) (segundo 
especificação em anexo) 

25 litro     

 
272 

Agua Deionizada Autoclave (1 litro) 
(segundo especificação em anexo) 

625 litro     

 
273 

Agua Oxigenada 3% 10 vol. 1 litro (segundo 
especificação em anexo) 

125 litro     

 
274 

Agulha auricular 1mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

1.125 
Pacote c/ 

10 
    

 
275 

Agulha sistêmica 25x30mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

1.000 
Pacote c/ 

10 
    

 
276 

Agulha sistêmica 25x15mm para acupuntura 
(segundo especificação em anexo) 

750 
Pacote 

c/10 
    

 
277 

Agulha descartável calibre 20x5,5 (caixa 
c/100 unid.) (seg. especificação em anexo) 

25 Caixa     

 

278 
Agulha descartável calibre 25x7 (caixa 
c/100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

125 Caixa     

 

279 
Agulha descartável calibre 25x8 (caixa 
c/100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

125 Caixa     

 

280 
Agulha descartável calibre 30x7 (caixa c/ 
100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

175 Caixa     
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281 
Agulha descartável calibre 30x8 (caixa c/ 
100 unid.)(segundo especificação em 
anexo) 

175 Caixa     

 
282 

Agulha descartável calibre 40x12 caixa c/ 
100 unid (segundo especificação em anexo) 

250 Caixa     

 
283 

Álcool 70% 100ml (segundo especificação 
em anexo) 

2.500 Frasco     

 
284 

Álcool 70% 1 Litro ( segundo especificação 
em anexo) 

1.500 Litro     

 
285 

Alginato de Cálcio e prata placa 10x 12,5 ( 
segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
286 

Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 
110 ml (segundo especificação em anexo) 

12 
Fr. 

c/110ml 
    

 
287 

Álcool gel antisseptico de 70% refil 800ml 
(segundo especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
288 

Algodão hidrófilo 500gr (segundo 
especificação em anexo) 

450 Rolo     

 
289 

Algodão odontológico (segundo 
especificação em anexo) 

450 pct c/100     

 
290 

Almotolias em plástico de cor escura c/ 250 
ml (segundo especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
291 

Atadura de crepe medindo 8 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

250 pt c/ 12     

 
292 

Atadura de crepe medindo10 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

875 pct c/ 12     

 
293 

Atadura de crepe medindo12 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

375 pct c/ 12     

 

294 
Atadura de crepe medindo 15 
cmx1,80m(segundo especificação em 
anexo) 

875 pct c/ 12     

 
295 

Atadura de crepe medindo 20 cmx1,80m 
(segundo especificação em anexo) 

875 pct c/ 12     

 
296 

Avental descartável manga Longa (segundo 
especificação em anexo) 

3.750 Unidade     

 
297 

Bandagem triangular tam. P 1,00 x 0,70 x 
0,70 (segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
298 

Bandagem triangular Tam. M 1,42 x 1,00 x 
1,00 (segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
299 

Bandagem triangular Tam. G 2,00 x 1,40 x 
1,40 (segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

300 
Bandagem pronta de bota Unna (com 
validade superior a 2 anos (seg. esp. em 
anexo) 

125 Unidade     
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301 

Bisturi com cabo nº 11 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
302 

Bisturi com cabo nº 12 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
303 

Bisturi com cabo nº 15 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
304 

Bisturi com cabo nº 20 descartável e estéril 
(segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 
305 

cadarço p/ fixar cânula endotraqueal 
(segundo especificação em anexo) 

45 Rolo     

 
306 

Caixa de perfuro cortante 13L (segundo 
especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
307 

Caixa de perfuro cortante 1,5L (segundo 
especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
308 

Cânula de Guedel nº O Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
309 

Cânula de Guedel nº 1 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
310 

Cânula de Guedel nº 2 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
311 

Cânula de Guedel nº 3 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
312 

Cânula de Guedel nº 4 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
313 

Cânula de Guedel nº 5 Reutilizável 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
314 

Cânula endotraqueal c/cuff nº2 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

315 
Cânula endotraqueal c/cuff nº2,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 
316 

Cânula endotraqueal c/cuff nº3 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

317 
Cânula endotragueal c/cuff nº3,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 
318 

Cânula endotraqueal c/cuff nº4 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

319 
Cânula endotraqueal c/cuff nº4,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 
320 

Cânula endotraqueal nº 5 c/cuff descartável 
(segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     
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321 
Cânula endotraqueal c/cuff nº 5,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 

322 
Cânula endotraqueal c/cuff nº6 
descartável(segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 

323 
Cânula endotraqueal c/cuff nº6,5 
descartável(segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 
324 

Cânula endotraqueal c/cuff nº7 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 

325 
Cânula endotraqueal c/cuff nº7,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 
326 

Cânula endotraqueal c/cuff nº8 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 

327 
Cânula endotraqueal c/cuff nº8,5 
descartável (segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 
328 

Cânula endotraqueal c/cuff nº9 descartável 
(segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
329 

Campo Cirúrgico em TNT sem fenestra 
75x75cm (seg. especificação em anexo) 

375 Unidade     

 
330 

Campo Cirúrgico em TNT com fenestra 
75x75cm (seg. especificação em anexo) 

1.000 Unidade     

 
331 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 14G 
(segundo especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
332 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 16G 
(segundo especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
333 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 18G 
(segundo especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
334 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 20G 
(segundo especificação em anexo) 

1.000 Unidade     

 
335 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 22G 
(segundo especificação em anexo) 

1.000 Unidade     

 
336 

Cateter intravenoso teflon/vialon nº 24G 
(segundo especificação em anexo) 

1.000 Unidade     

 
337 

Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

625 Unidade     

 
338 

Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

625 Unidade     

 
339 

Cateter Intracath 16G (segundo 
especificação em anexo) 

12 Unidade     
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340 

Cateter Intracath 19G (segundo 
especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
341 

Cateter Intracath 22G (segundo 
especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
342 

Cabo p/ondas curtas/4022 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

3 Unidade     

 
343 

Cabo Tens /4035 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

250 Unidade     

 
344 

Cabo Tens /4050 (carci) (segundo 
especificação em anexo) 

250 Unidade     

 
345 

Cabo endophases p/ corrente russa (carci) 
(segundo especificação em anexo) 

250 Unidade     

 
346 

Cinto aranha de imobilização (segundo 
especificação em anexo) 

3 Unidade     

 
347 

Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml 
(segundo especificação em anexo) 

875 
Frasco 
100ml 

    

 
348 

Clamp umbilical de plástico resistente 
(segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 

349 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº PP(segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

350 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº P(segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

351 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº M(segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

352 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck nº G (segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

353 
Colar cervical modelo americano tipo 
Stifneck Infantil (segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

354 
Compressa de gaze não estéril c/ 500 
unidades (segundo especificação em 
anexo) 

1.000 pct c/500     

 

355 
Compressa de gaze hidrófila estéril 
7,5cmx7,5cm (segundo especificação em 
anexo) 

100.000 Pct c/5     

 
356 

Conj completo p/ drenagem torácica nº12 
(segundo especificação em anexo) 

1 Unidade     

 
357 

Conj completo p/ drenagem torácica nº 20 
(segundo especificação em anexo) 

1 Unidade     
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358 

Conj completo p/ drenagem torácica nº 38 
(segundo especificação em anexo) 

1 Unidade     

 
359 

Conj de traqueostomia nº 5 (Kit) (segundo 
especificação em anexo) 

1 Kit     

 

360 

Curativo estéril não aderente de tela de 
malha aberta impregnada com parafina, 
esterilizado sob radiação de gama 10cm x 
10cm. (segunda especificação em anexo) 

1.625 Unidade     

 
361 

Dispositivo para incontinência urinária nº 7 
(Uripen) (segundo especificação em anexo) 

200 Unidade     

 
362 

Detergente enzimatico DT3 1L (segundo 
especificação em anexo) 

500 Litro     

 
363 

Eletrodo descartável Adultos (segundo 
especificação em anexo) 

37 
Pacote c/ 

50 
    

 
364 

Eletrodo descartável infantil (segundo 
especificação em anexo) 

37 
Pacote c/ 

50 
    

 
365 

Equipo macrogotas p/soro c/ injetor lateral 
(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
366 

Equipo microgotas p/soro c/ injetor lateral 
(segundo especificação em anexo) 

150 Unidade     

 

367 
Equipo de nutrição enteral macrogotas 
escalonado (segundo especificação em 
anexo) 

1.500 Unidade     

 
368 

Esfignomanometro simples com velcro 
Adulto (segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 

369 
Esfignomanometro simples com velcro 
Adulto p/ Obeso (segundo especificação em 
anexo) 

25 Unidade     

 
370 

Esfignomanometro simples com velcro 
Infantil (segundo especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

371 
Escova Ginecologica p/ coleta de exame de 
papanicolau (segundo especificação em 
anexo) 

5.000 Unidade     

 
372 

Esparadrapo impermeável c/10cm x 4,5 m 
(segundo especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
373 

Espátula em madeira tipo de Ayres 
(segundo especificação em anexo) 

62 Pacote     

 

374 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear M(seg. especificação 
em anexo) 

2.500 Unidade     

 

375 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear P(seg. especificação 
em anexo) 

2.500 Unidade     
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376 
Especulo descartável modelo collins com 
método de rosquear G(seg.especificação 
em anexo) 

2.500 Unidade     

 
377 

Especulo para Virgem com método de 
rosquear (seg.especificação em anexo) 

200 Unidade     

 
378 

Estetoscópio Simples Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

50 Unidade     

 
379 

Estetoscópio Simples Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
380 

Extensão silicone aspirador (segundo 
especificação em anexo) 

25 Unidade     

 

381 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº3 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

2 cx c/ 24     

 

382 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº4 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

2 cx c/ 24     

 

383 
Fio de sutura monofilamento de nylon nº5 
agulhado (segundo especificação em 
anexo) 

2 cx c/ 24     

 
384 

Frasco de Alimentação Enteral 500 ml 
(segundo especificação em anexo) 

1.500 Unidade     

 

385 
Fio guia para entubação em alumínio c/ 
ponta arredonda p/ uso infantil (seg. esp. 
anexo) 

30 Unidade     

 

386 
Fio guia para entubação em alumínio c/ 
ponta arredonda p/ uso adulto (seg. esp. 
anexo) 

30 Unidade     

 
387 

Fita adesiva hospitalar rolo c/ 16 a 25mm x 
50m.(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
388 

Fita adesiva p/ autoclave rolo c/ 19mm x 
30m.(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
389 

Fita Metrica (segundo especificação em 
anexo) 

50 Unidade     

 

390 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 25mm x 10m (seg. esp. em 
anexo) 

750 Unidade     

 

391 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 12mm x 10m (seg. esp. em 
anexo) 

625 Unidade     

 

392 
Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido 
microporosa 10cm x 4,5m (seg. esp. em 
anexo) 

625 Unidade     
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393 
Fixador para lâmina citológica em lata de 
spray de 100ml (seg. especificação em 
anexo) 

250 
frasco em 

lata 
    

 
394 

Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velico 
Infantil (seg. especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
395 

Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velico 
Adulto (seg. especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
396 

Fluxômetro com régua (segundo 
especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
397 

Gel p/ ECG -100 mL (segundo 
especificação em anexo) 

625 Frasco     

 
398 

Gel p/ ECG - 5K (segundo especificação em 
anexo) 

25 Pote     

 
399 

Glicofisiologico 5%+clor sódio 0,9% 250ml 
(segundo especificação em anexo) 

625 Frasco     

 

400 
Hastes plástico Flexível c/ pontas de 
Algodão caixa com 75 unidades (seg. esp. 
em anexo) 

175 
caixa c/ 

75 
    

 
401 

Gel hidratante para curativos com alginato 
de cálcio e sódio 85g (seg. esp. em anexo) 

750 Tubo     

 
402 

Hipoclorito 0,5% 1 litro uso odontológico 
(Dakin) (segundo especificação em anexo) 

250 Litro     

 
403 

Hipoclorito 1 litro 1% (segundo 
especificação em anexo) 

2.500 Litro     

 

404 
Indicador Biológico p/ controle de 
esterilização à vapor saturada sob pressão 
(seg. esp. ) 

50 Cx c/10     

 
405 

Indicador Químico 3M (segundo 
especificação em anexo) 

50 
caixa c/ 

240 
    

 
406 

Imobilizador de cabeça Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

1 Unidade     

 407 Kit DIU (segundo especificação em anexo) 125 Kit     

 
408 

Kit micronebullizador Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

375 Kit     

 
409 

Kit micronebullizador Infantil (segundo 
especificação em anexo) 

375 Kit     

 
410 

Kit Nebulização c/ (copo/ traqueia) (segundo 
especificação em anexo) 

12 Kit     

 
411 

Lâmpada infra verm.150w x 220w (segundo 
especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
412 

Lamina para microscopia26 x 76mm 
(segundo especificação em anexo) 

2.500 Unidade     
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413 

Lençol descartável c/ elástico (segundo 
especificação em anexo) 

1.750 Unidade     

 
414 

Luva de látex natural p/ procedimento G 
(segundo especificação em anexo) 

500 Caixa     

 
415 

Luva de látex natural p/ procedimento M 
(segundo especificação em anexo) 

1.125 Caixa     

 
416 

Luva de látex natural p/ procedimento P 
(segundo especificação em anexo) 

1.050 Caixa     

 
417 

Luva de látex natural p/ procedimento PP 
(segundo especificação em anexo) 

625 Caixa     

 
418 

Luva de procedimento Nitrílica PP (segundo 
especificação em anexo) 

25 Caixa     

 
419 

Luva de procedimento Nitrílica P (segundo 
especificação em anexo) 

50 Caixa     

 
420 

Luva de procedimento Nitrílica M (segundo 
especificação em anexo) 

50 Caixa     

 
421 

Luva de procedimento Nitrílica G (segundo 
especificação em anexo) 

50 Caixa     

 
422 

Luva Estéril nº 6,5 (segundo especificação 
em anexo) 

625 Par     

 
423 

Luva Estéril nº 7,0 (segundo especificação 
em anexo) 

1.125 Par     

 
424 

Luva Estéril nº 7,5 (segundo especificação 
em anexo) 

500 Par     

 
425 

Luva Estéril nº 8,0 (segundo especificação 
em anexo) 

300 Par     

 
426 

Luva Estéril nº 8,5 (segundo especificação 
em anexo) 

250 Par     

 
427 

Luva de plástico descartável estéril 
(segundo especificação em anexo) 

50 
pacote c/ 

100 
    

 

428 
Lenço Umedecido para limpeza de telas 
Radiológicas (segundo especificação em 
anexo) 

2 Caixa     

 
429 

Manta térmica aluminizada 2,10m x 1,40 m 
(segundo especificação em anexo) 

125 Unidade     

 
430 

Mascara de proteção n95 (segundo 
especificação em anexo) 

500 Unidade     

 431 Nº 1,0 RN e lactentes até 5 kg 5 Unidade     

 432 Nº 1,5 lactentes de 5 a 10 kg 5 Unidade     

 
433 

Nº 2,0 lactentes 10 até pré - escolares de 
20kg 

5 Unidade     

 434 Nº 2,5 crianças de 20 a 30 kg 5 Unidade     
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435 

Nº 3,0 crianças acima de 30kg até adultos 
de pequeno porte 

5 Unidade     

 436 Nº 4,0 adultos normais 5 Unidade     

 437 Nº 5,0 adultos grandes / idosos 5 Unidade     

 
438 

Máscara descartável (segundo 
especificação em anexo) 

17.500 Unidade     

 
439 

Máscara com reservatório de oxigênio 
Adulto (segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 
440 

Máscara com reservatório de oxigênio 
Infantil (segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 
441 

Óculo de proteção ao profissional (segundo 
especificação em anexo) 

25 Unidade     

 
442 

Otoscopio (segundo especificação em 
anexo) 

12 Unidade     

 

443 
Pas Dea Zoll adultos compatível ao 
aparelho patronizado (seg. especificação 
em anexo) 

50 Par     

 
444 

Pas Dea Zoll infantil compatível ao aparelho 
patronizado (seg. especificação em anexo) 

50 Par     

 

445 
Papel termosensivel para ECG do modelo 
Bionet Cardio Touch 3000 (seg. esp. em 
anexo) 

50 Bobina     

 

446 
Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 
30cm x 100m (seg. especificação em 
anexo) 

75 rolo     

 
447 

Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 
15cmx100m (seg. especificação em anexo) 

100 rolo     

 
448 

Papel Lençol hospitalar em rolo 70cmx50m 
(segundo especificação em anexo) 

2.500 Unidade     

 
449 

Pinça de Cheron descartável (segundo 
especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
450 

Prancha de madeira Rígida Adulto (segundo 
especificação em anexo) 

6 Unidade     

 
451 

Protetor de bacia descartável c/ elástico 
(segundo especificação em anexo) 

2.500 Unidade     

 

452 
Protetor de Queimaduras e Eviscerações 
1,2m x 0,90m (segundo especificação em 
anexo) 

7 Unidade     

 
453 

Preservativo masculino não lubrificado 
(segundo especificação em anexo) 

610 Unidade     

 
454 

Reanimador manual neonatal c/ reservatório 
(Ambu) (segundo especificação em anexo) 

5 Unidade     
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455 

Reanimador manual adulto c/ reservatório 
(AMBU) (segundo especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
456 

Reanimador manual infantil c/ reservatório 
(AMBU) (segundo especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
457 

Regulador de pressão com fluxômetro O2 
(segundo especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
458 

Ringer Lactato 500ml (segundo 
especificação em anexo) 

162 Unidade     

 
459 

Ringer Lactato 250ml (segundo 
especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
460 

Saco coletor p/ secreção c/ 2L (mandado 
judicial) (segundo especificação em anexo) 

5.000 Unidade     

 

461 
Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema 
fechado (Bolsa) (seg. especificação em 
anexo) 

500 Unidade     

 
462 

Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema 
aberto (segundo especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
463 

Scalp n 25 (segundo especificação em 
anexo) 

1.250 Unidade     

 
464 

Scalp nº 23 (segundo especificação em 
anexo) 

2.000 Unidade     

 
465 

Scalp nº21 (segundo especificação em 
anexo) 

750 Unidade     

 
466 

Scalp nº19 (segundo especificação em 
anexo) 

500 Unidade     

 
467 

Seringa de 1 ml c/ agulha 12,7 x 0,33mm 
(segundo especificação em anexo) 

375.000 Unidade     

 
468 

Seringa de 3 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
469 

Seringa de 5 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

7.500 Unidade     

 
470 

Seringa de 10 ml s / agulha (segundo 
especificação em anexo) 

10.000 Unidade     

 
471 

Seringa de 20 ml s / agulha c/ bico slip 
(segundo especificação em anexo) 

10.000 Unidade     

 
472 

Solução de lodo 2% 1 litro (segundo 
especificação em anexo) 

50 Frasco     

 
473 

Sonda de aspiração traqueal nº10 (segundo 
especificação em anexo) 

250 Unidade     

 
474 

Sonda de aspiração traqueal nº12 (segundo 
especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
475 

Sonda de aspiração traqueal nº14 (segundo 
especificação em anexo) 

250 Unidade     
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476 

Sonda de aspiração traqueal nº16 (segundo 
especificação em anexo) 

250 Unidade     

 
477 

Sonda de aspiração traqueal nº8 (segundo 
especificação em anexo) 

1.000 Unidade     

 
478 

Sonda nasogástrica nº 14 (segundo 
especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
479 

Sonda nasogástrica nº 18 (segundo 
especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
480 

Sonda nasogástrica nº 20 (segundo 
especificação em anexo) 

5 Unidade     

 
481 

Sonda uretral nº 6 Mandato judicial 
(segundo especificação em anexo) 

1.250 Unidade     

 
482 

Sonda uretral nº 8 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

2.500 Unidade     

 
483 

Sonda uretral n 10 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

2.500 Unidade     

 
484 

Sonda Uretral nº12 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

5.000 Unidade     

 

485 
Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 
2 vias nº8 (segundo especificação em 
anexo) 

37 Unidade     

 
486 

Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 
2 vias nº10 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 
487 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/ 2 vias nº12 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 
488 

Sonda Uretral de Folley siliconada demora 
c/ 2 vias nº14 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 

489 
Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº16 (segundo especificação em 
anexo) 

37 Unidade     

 
490 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº18 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 
491 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº20 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 
492 

Sonda Uretral de Folley Siliconada demora 
c/2 vias nº22 (seg. especificação em anexo) 

37 Unidade     

 
493 

Solução de Formol 10% (segundo 
especificação em anexo) 

25 Litro     

 
494 

Solução de Formol 37% (segundo 
especificação em anexo) 

25 Litro     

 
495 

Soro Fisiológico 0,9% - 100 ml (segundo 
especificação em anexo) 

5.000 Unidade     
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496 

Soro Fisiológico 0,9% - 250mL (segundo 
especificação em anexo) 

2.250 Unidade     

 
497 

Soro Fisiológico 0,9% - 500mL (segundo 
especificação em anexo) 

1.750 Unidade     

 
498 

Soro glicosado 5% - 250 mL (segundo 
especificação em anexo) 

200 Unidade     

 
499 

Soro glicosado 5% - 500 mL (segundo 
especificação em anexo) 

200 Unidade     

 
500 

Tala imobilizadora 102x11cm GG (segundo 
especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
501 

Tala imobilizadora 86x10cm G (segundo 
especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
502 

Tala imobilizadora 63x9cm M (segundo 
especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
503 

Tala imobilizadora 53x8cm P (segundo 
especificação em anexo) 

62 Unidade     

 
504 

Tala imobilizadora 120x20cm EGG 
(segundo especificação em anexo) 

50 Unidade     

 
505 

Tala metálica 16mm largx25cm comp. 
(segundo especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
506 

Teste para HCG (segundo especificação em 
anexo) 

50 
Caixa c/ 

50 
    

 
507 

Termômetro clinico digital (segundo 
especificação em anexo) 

12 Unidade     

 
508 

Torneira 3 Vias descartável (segundo 
especificação em anexo) 

350 Unidade     

 
509 

Tubo de látex n “200 (vulgo garrote) 
(segundo especificação em anexo) 

5 
Pacote 
c/15M 

    

 
510 

Umidificador de Oxigênio c/ extensão e 
máscara (segundo especificação em anexo) 

75 unidade     

 
511 

Vaselina Liquido c/ 100ml (segundo 
especificação em anexo) 

750 Frasco     

 
512 

Zobec com gaze hidrofílica 13 fio algodão 
hidrofílico em manta (seg.esp. em anexo) 

3.000 Unidade     

 
513 

Medidor de Pressão - Semi Automático de 
Braço (segundo especificação em anexo) 

2 Unidade     

 

514 
Agulha para caneta de insulina 4mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

6 Caixa     

 

515 
Agulha para caneta de insulina 5mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

6 Caixa     
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516 
Agulha para caneta de insulina 6mm 
(Mandado Judicial) (segundo especificação 
em anexo) 

6 Caixa     

 
517 

Alginato de Cálcio e Sódio 15cm x 
25cm.(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
518 

Clorexidina 0,5% alcoólica c/100 ml 
(segundo especificação em anexo) 

250 
Frasco 
100ml 

    

 
519 

Clorexidina 0,2% Aquosa c/ 100 ml 
(segundo especificação em anexo) 

500 
Frasco 
100ml 

    

 
520 

Compressa campo operatório 21 fios 25x28 
estéril com 5 unidades.(seg. esp. em anexo) 

125 
Pacote 

c/5 
    

 

521 

Curativo de hidrofibra antimicrobiano 
altamente absorvente com prata estéril 15 
cm x 15 cm (segundo especificação em 
anexo) 

750 Unidade     

 

522 
Curativo estéril com carvão ativa para 
controle de odor 10cmx10cm.(seg.esp. em 
anexo) 

750 Unidade     

 
523 

Curativo Hidrocolóide 20cmx 20cm 
(segundo especificação em anexo) 

750 Unidade     

 
524 

Equipo para infusão múltiplas 2 vias 
(segundo especificação em anexo) 

125 Unidade     

 
525 

Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples 
tamanho nº 3 (seg. esp. em anexo) 

2 
Caixa  c/ 

24 
    

 
526 

Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples 
tamanho nº 4 (seg. esp. em anexo) 

2 
Caixa  c/ 

24 
    

 
527 

Punch descartável com lamina cilíndrica de 
ômm. (seg. esp. em anexo) 

92 Unidade     

 
528 

Régua de medição da ferida de papel 
descartável de 15 cm.(seg. esp. em anexo) 

750 Unidade     

 
529 

Seringa de 60 ml s / agulha c/ bico cateter 
(segundo especificação em anexo) 

375 Unidade     

 
530 

Sonda Uretral nº16 MJ (segundo 
especificação em anexo) 

500 Unidade     

 
531 

Pulseira de identificação de RN (segundo 
especificação em anexo) 

12 Unidade     

 532 Espéculo Nasal Descartável tamanho Adulto 250 Unidade     

 
533 

Espéculo Nasal Descartável tamanho 
Infantil 

250 Unidade     

 
534 

Sonda de aspiração traqueal nº6 (segundo 
especificação em anexo) 

125 Unidade     

 
 



47 

PREFEITURA DE 

Ferraz de Vasconcelos 
Estado de São Paulo 

 
Processo nº 9.051/2018 Pregão Presencial nº 020/2019 

 

 

 

Prazo de validade da Proposta: 60 dias. 
 

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega, através 
de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar 
devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
Prazo de Entrega: os materiais e equipamentos do objeto da presente licitação deverão ser entregues até 
10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

 
Local de entrega: os equipamentos e materiais, deverão ser entregues à Avenida Santos Dumont, nº 
1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP. 

 
Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no 
presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas 
diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 

 
 

Data: ..................................................................................... 

 
Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) RG 
nº 

CPF nº 
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ANEXO II 
 

 
Modelo de Declaração 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2019 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por ___  ,  
portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  , vem por meio desta declarar que não está enquadrada em 
nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 

 
Local e data 

 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

 
Modelo de Declaração 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2019 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por 

  , portador da Cédula de Identidade RG nº  , vem por meio desta 

declarar que: 

 
a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e 

 
b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no 

DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
Local e data 

 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 

 
Pregão Presencial nº 020/2019 
Processo nº 9.051/2018 

 
 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob 
nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de 
Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES 
CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa:  , 
inscrita no C.N.P.J. n.º   , entidade jurídica  de  direito  
privado, estabelecida à  , neste ato representado 

pelo(a)   Sr(a),   portador(a) da  Cédula  de  Identidade RG  n.º   e   do   CPF n.º 
  , firmam  a  presente  Ata  de  Registro   de  Preços  , 
conforme segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento materiais 

médico hospitalares, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 020/2019 e proposta  
da DETENTORA a  , cujos termos são parte integrante do 
presente instrumento, conforme segue: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são: 
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos 

fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de 
entrega. 

 
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE – 
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3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, 
contado da data da assinatura. 

 
3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à 
detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento 
expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto 
no edital licitatório que parte integrante desta ata. 

 
3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, 

desde que haja anuência expressa da DETENTORA e necessidade da Administração. 

 
3.5 - Os materiais médico hospitalares, deverão ter validade mínima de 24 meses, 

contados da data da entrega. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 

 
4.1 Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após cada entrega da nota 

fiscal, devidamente atestada pela Secretaria da Saúde. 
 

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA 

 
Os materiais médico hospitalares deverão ser entregues no almoxarifado da 

Saúde, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
6.1 – Os materiais médico hospitalares, deverão ser entregues em até 10 (dez) 

dias, contados a partir do recebimento do e-mail solicitando a entrega. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
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7.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus 
empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 

 
7.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, 

sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 

 
7.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, 

obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a 
celebração da presente Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder 

de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com 
a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa. 

 
8.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de 

Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, 
será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do 
contrato. 

 
8.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos 

contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura. 

 
8.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega 

dos produtos, segundo definido no contrato. 

 
8.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial 

de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA 
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9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela 
Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA: 

 
9.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas 

legais aplicáveis à espécie; 

 
9.1.2 - não firmar contratos de fornecimento; 

 
9.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de 

Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 

de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – 

 
10.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, 

a proposta da empresa  e a Ata da sessão pública da licitação. 
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam. 

 

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    FERRAZ DE   VASCONCELOS, de 
  de 2.018. 

 
JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON 

- Prefeito Municipal - 
 

- Detentora da Ata de Registro de Preços - 
Data da Assinatura:  /  /18 

 
TESTEMUNHAS: 

 

Nome Nome 
RG Nº RG Nº 
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ANEXO V 
 

 
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA   
 , TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO MATERIAISMÉDICO 
HOSPITALARES. 

 

 
Pregão Presencial nº 020/2019 
Processo nº 9.051/2018 
Contrato nº /19 

 
Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de 

Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 
46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-
7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de 
Identidade  R.G. nº   e do CPF n.º   e de outro 
lado a empresa:   ,  inscrita  no C.N.P.J. n.º     , 
entidade   jurídica   de   direito   privado, estabelecida  à   , neste ato representado pelo(a) Sr(a), 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º   e do CPF n.º 
 , a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado 
e celebram por força do presente instrumento o fornecimento de materiais médico hospitalares, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a entregar os materiais médico 
hospitalares, na conformidade do Pregão Presencial nº 020/2019, a qual doravante passa a fazer parte 
integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais 
que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os materiais médico hospitalares, de que trata a cláusula anterior, serão conforme 
segue: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços 
abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora): 

 
CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, contados da 
entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 
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CLÁUSULA QUINTA – Os materiais médico hospitalares deverão ser entregues em até 10 (dez) dias no 
almoxarifado da Saúde, Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP, 
contados da assinatura doo contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese 
eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que 
forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso 
próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é: 

 
CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e as 
alterações e/ou prorrogações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples 
aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por 
escrito. 
 
Parágrafo primeiro - A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei 
8.666/93, com alterações posteriores. 
 

 
Parágrafo segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, a 

qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as 

expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no 

seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de 

responsabilidade. Caso não corresponda a qualidade exigida no edital, o produto dera recusado e deverá ser 

substituído, caso isso não ocorra, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida cabendo 

licitante vencedora as penalidades previstas nesse edital. 

 
Parágrafo terceiro – Para utilização da garantia dos produtos a Prefeitura Municipal de Ferraz de 

Vasconcelos, observará o disposto na Lei n° 8.078 de 11/09/1990 – “Código de Defesa do Consumidor”. 

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de 
eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor 
da Contratante: 

 
1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados 
a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com 
alterações posteriores. 

 
2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será 
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declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública 
em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa. 

 
3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor do ajuste; 

 
4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do 
Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total 
do contrato. 

 
5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em 
desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota 
Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato. 

 
6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de 
qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) 
do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis. 

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, 
sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. 

 
8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, 
por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica 
a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas 
respectivas de que trata  a cláusula nona. 
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$    
(  ) para todos os efeitos legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir 
qualquer dúvida oriunda do presente Contrato. 

 
E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
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presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina. 

 
Ferraz de Vasconcelos (SP),  de  de 2019. 

 

 
JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON 

                                                       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 

CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS 

 
1º NOME   
RG Nº 

 
2º NOME   
RG Nº 
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ANEXO VI 
 

 
Modelo de Documento de Credenciamento 

 
 

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em 

........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., 

tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o  cargo 

...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da 

cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do 

Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 020/2019, outorgando-lhe expressos 

poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do 

pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos 

inerentes ao certame em referencia. 

 
Local e data 

 
 

 

Nome/assinatura 
Cargo 
Com firma reconhecida 
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ANEXO VII  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Presencial nº 020/2019 

Processo nº 9.051/2018 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
 

Item Especificação de Material Unidade 

1 
Abaixador de língua em madeira lisa, tipo espátula, com extremidade arredondadas, 
medindo aproximadamente 140 mm de comprimento, 15 mm de largura e 2 mm de altura, 
descartável, com número de lote, pacote contendo 100 unidades. 

Pacote 
c/100 

2 Ácido Acético Glacial solução 2% Fórmula molecular  C2H4O2 P.M. 60,05 Litro 

3 

A água deionizada (Autoclave) é utilizada em vários procedimentos de âmbito médico-
hospitalar, odontológicos e laboratoriais. A qualidade do produto apresenta uma água 
totalmente isenta de Íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade 
elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com 
equipamentos e utensílios. Atenção: a Água Destilada é pura, mas não é estéril. 
Finalidade Enxágüe de peças e materiais e também em autoclaves. Composição: Água 
Destilada. pH: 5,0 a 7,0. Especificação Líquido límpido, incolor e inodoro. Precauções 
Observar as características da solução antes de sua utilização para qualquer fim. Só 
utilizar se o líquido estiver límpido, incolor, inodoro e insípido. Produto Não Estéril: nunca 
usar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis. Manter 
afastado de crianças, animais domésticos ou leigos para evitar uso indevido do produto 
ou contaminações indevidas 

Litro 

4 
ÁGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES. Descrição Técnica: Água Oxigenada 3% 10 vol. 
é um medicamento anti-séptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em 
gargarejos ou bochechos. 

Litro 

5 Agulha auricular 1mm para acupuntura  Pacote c/ 10 

6 Agulha sistêmica 25 x 30 mm Pacote c/ 10 

7 Agulha sistêmica 25 x 15 mm para acupuntura  Pacote c/ 10 

8 
Agulha descartável calibre 20 x 5,5 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Caixa c/ 100 

9 
Agulha descartável calibre 25 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Caixa c/ 100 

10 
Agulha descartável calibre 25 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 

Caixa c/ 100 
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data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

11 
Agulha descartável calibre 30 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Caixa c/100 

12 
Agulha descartável calibre 30 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Caixa c/ 100 

13 
Agulha descartável calibre 40 x 12 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Caixa c/ 100 

14 Álcool 70% em almotolia de100ml, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar. 100 Ml 

15 Álcool 70% em Frasco de1 Litro, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar. Litro 

16 

Alginato de cálcio e prata cobertura antimicrobiana composta de alginato de cálcio 
impregnado de prata nanocristalina, medindo 10 cm x 12,5 cm. Indicado para prevenção 
e tratamento de feridas infectadas, com muita exsudação e presença de espaço morto. O 
pode ser cortado. 

Unidade 

17 
Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml. Para limpeza em eletrônica como placas, 
mecanismos, entre outros. Embalagem: 110ml 

Frascos 110 
ml 

18 

Álcool gel 70% anti-séptico gel + suavizante para as mãos refil 800 ml para saboneteira. 
Especificação: Álcool gel 70% + glicerina. Fácil instalação: é só retirar o reservatório da 
saboneteira e encaixar o bico de saída de forma que fique para fora da saboneteira. E 
seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar. 

Unidade 

19 
Algodão hidrófilo 500grs, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em 
mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente. 

Rolo 

20 
Algodão odontológico em pacotes com 100 unidades, composto de fibras 100% algodão, 
purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, 
embalado individualmente. 

Pacote 
c/100 

21 
Almotolia em plástico de cor escura, capacidade de 250 ml, bico reto, tampa protetora da 
ponteira com encaixe que impeça vazamento. 

Unidade 

22 

Atadura de crepe medindo 8 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 
fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, 
podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, 
embaladas individualmente em pacotes com doze unidades. 

Pacote c/12 

23 

Atadura de crepe medindo 10 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, 
podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, 
embaladas individualmente em pacotes com doze unidades. 

Pacote c/12 

24 

Atadura de crepe medindo 12 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, 
podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, 
embaladas individualmente em pacotes com doze unidades. 

Pacote c/12 
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25 

Atadura de crepe medindo 15 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, 
podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, 
embaladas individualmente em pacotes com doze unidades. 

Pacote c/12 

26 

Atadura de crepe medindo 20 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, 
podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, 
embaladas individualmente em pacotes com doze unidades. 

Pacote c/12 

27 
Avental descartável em tecido repelente a líquidos, 50g/m2, manga longa, com 1,20m de 
comprimento, fechando-se nas costas com amarras na altura do pescoço e da cintura. 
Tamanho G. 

Unidade 

28, 
29,30. 

Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de 
acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. 
Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: Tam. P 
1,00 x 0,70 x 0,70 Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00.  Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40 

Unidade 

31 

Bandagem pronta para bota de Unna, composta por bandagem de 100% algodão-tecido, 
não estéril, inelástico, impregnada com pasta óxido de zinco, medindo 7,5 x 6,0 m. Produz 
ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Com validade superior 
á 2 anos. 

Unidade 

32, 
33, 
34, 
35. 

Bisturi com cabo nº11, 12, 15, 20 descartáveis, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de 
corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data 
de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem. 

Unidade 

36 
cadarço  p/ fixar cânula endotraqueal.  Cadarço 10mm x 100m  Cor: Branco Composto de 
100% algodão 

Rolo 

37 
Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de 
papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico 
para revestimento, capacidade de 13 litros. 

Unidade 

38 
Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de 
papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico 
para revestimento, capacidade de 1,5 litros. 

Unidade 

39, 
40, 
41, 
42, 
43,44. 

Cânula de guedel n° 00, 1, 2, 3, 4, 5 reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, 
atraumática, apirogenica, embalada individualmente. 

Unidade 

45,46,
47,48,
49,50,
51,52,
53,54, 
55, 
56, 
57, 

Cânula endotraqueal com cuff n° 2, 2,5, 3,  3,5,  4,  4,5, 5,  5,5,  6,  6,5,  7,  7,5,  8,  8,5,  
9,  descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, 
com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente 
dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número 
de lote, com registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 
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58, 59 

60 
Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, sem 
fenestra, com tamanho: 0,75m x 0,75 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com 
validade, lote e data da esterilização. 

Unidade 

61 
Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, com 
fenestra, com tamanho: 0,75m x 0,75 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com 
validade, lote e data da esterilização. 

Unidade 

62,63,
64, 
65, 
66, 67 

Cateter intravenoso, teflon ou vialon, n° 14g, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, estéril, flexível, 
radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado,bisel trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e 
número de lote. 

Unidade 

68 
Cateter nasal tipo óculos, tamanho Adulto , esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em saco plástico. 

Unidade 

69 
Cateter nasal tipo óculos, tamanho infantil, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em saco plástico. 

Unidade 

70,71, 
72.  

Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa em 
pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:16G, 19G, 22G. Cateter em biomaterial 
Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita 
biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura 
perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional 
contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de 
luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho 
de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a 
agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-
LokTM codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil 
identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com 
tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua 
inviolabilidade até o momento do uso. 

Unidade 

73 Cabo p/ondas curtas/4022 compatível ao aparelho já em uso (carci).  Unidade 

74 Cabo Tens /4035 compatível ao aparelho já em uso (carci).  Unidade 

75 Cabo Tens /4050 compatível ao aparelho já em uso (carci).  Unidade 

76 Cabo endophases p/ corrente russa compatível ao aparelho já em uso (carci).  Unidade 

77 

Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis 
com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização da vítima. 
Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Para utilizar em 
resgate e emergência.   

Unidade 

78 
Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml. Descrição Técnica: É uma solução de 
Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, 
antissepsia da pele no pré-operatório. Com apresentação em almotolias de 100 ml. 

Frasco 100 
Ml 

79 
Clamp p/ ligadura de cordão umbilical DESCRIÇÃO - Clamp umbilical de plástico 
resistente, autoclavável, EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: Embalado individualmente. 

Unidade 
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80, 
81, 
82, 83 

Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho PP, P, M, G – confeccionado 
em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais 
um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – 
tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores 
padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o 
tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), 
possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a 
palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, 
ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio 
transparência. 

Unidade 

84 

Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho INFANTIL – confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um 
milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo 
E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão 
universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 
aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do 
pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio 
ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência. 

Unidade 

85 
COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” adulto (comprimento 82 cm / cabeça 43,5 cm / 
pescoço 21 cm / cintura 73 cm ). 

Unidade 

86 
COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” infantil (comprimento 66 cm / cabeça 35 cm / 
pescoço 16 cm / cintura 60 cm). 

Unidade 

87 
Compressa de gaze hidrófila não estéril 9 fios c/ 500 unidades Pacote c/ 

500 

88 

Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm, confeccionado com fios 100% algodão, com 5 
camadas 8 dobras 13 fios por cm2, absorventes, alvejadas e isentas de substâncias 
gordurosas, amido dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópticos, álcalis e ácidos, 
resistente manipulação, sem perder a forma, esterilizada, embalada em papel grau 
cirúrgico (poliéster e polietileno, com formato tipo vacum form), sem fio radiopaco, 
contendo 5 unidades por pacote, esterilização à oxido de etileno ou cobalto, garantida por 
03 anos ou mais com data de esterilização e esterilidade, com número de lote e registro 
no Ministério da Saúde. 

Pacote c/ 5 

89 

Conjunto completo para drenagem torácica no. 12, composto de frasco de PVC rígido com 
capacidade graduada em 250 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para 
interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, 
diâmetro n º 12 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de 
identificação  

Unidade 

90 

Conjunto completo para drenagem torácica no. 20, composto de frasco de PVC rígido com 
capacidade graduada em 1200ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para 
interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, 
diâmetro n º 20 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de 

Unidade 
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identificação. 

91 

Conjunto completo para drenagem torácica no. 38, composto de frasco de PVC rígido com 
capacidade graduada em 2000 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para 
interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, 
diâmetro n º 38 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de 
identificação.  

Unidade 

92 

Conj de traqueostomia n° 5. Descrição: Composto por materiais médico-hospitalares 
descartáveis para o procedimento na beira-de-leito de colocação da cânula de 
traqueostomia; Com exceção da pinça, todos os componentes são de uso único e devem 
ser descartados após sua utilização. COMPOSIÇÃO: 01 Cânula de Traqueostomia com 
Balão, 01 Cadarço Fixador, 01 Lâmina de Bisturi com Cabo Descartável, 01 Seringa de 
10ml, 01 Jelco n°14, 01 Fio Guia de Metal, 01 Dilatador, 01 Pinça Dilatadora (opcional). 

KIT 

93 
Curativo não aderente composto de tela de malha de algodão impregnada com 100% 
parafina (petrolatum), medindo 10cm x10cm. Embalado individualmente. Esterilizado sob 
radiação de gama. 

Unidade 

94 
Dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado: em puro látex natural. 
Tamanho: n° 07 

Unidade 

95 

Detergente enzimático DT3 é um detergente à base de 3 enzimas, utilizado na limpeza, 
desincrustação e remoção de resíduos orgânicos em instrumentos médico-hospitalares, 
odontológicos e laboratoriais. Pode ser utilizado em lavadoras. Com apresentação de 1 
litro. 

Litro 

96 

Eletrodo adulto Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo 
o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços 
de Emergência; UTI´s; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com 
este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de 
adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. 
Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e 
contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades. 

Pacote c/ 50 

97 

Eletrodo Infantil Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o 
novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; 
Serviços de Emergência; UTI´s; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. 
Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes 
performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da 
pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de 
aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades. 

Pacote c/ 50 

98 

Equipo macrogotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com 
nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, macrogota, por 
ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta 
precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, 
atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de 
identificação registrado no MS.  

Unidade 
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99 

Equipo microgotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com 
nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, microgota, por 
ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta 
precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, 
atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de 
identificação registrado no MS.  

Unidade 

100 

Equipo utilizados para alimentação enteral por gravidade através do uso de sonda 
gástrica; Ponta perfurante que permite conexão segura adaptável aos frascos de nutrição 
enteral com tampa protetora; Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que 
todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do frasco de 
alimentação; Tubo flexível na cor azul é destinado a transportar o alimento ( nutrição) ao 
acesso gástrico; Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de 
gotejamento; Conector escalonado, que permite perfeito encaixe na sonda de 
alimentação. 

Unidade 

101 

Esfigmomanômetro  Adulto aneróide  (aparelho de pressão)  aprovado pelo INMETRO, 
possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Cor da 
Braçadeira: Preto, Manguito com pêra em látex ou PVC, Braçadeira em nylon com fecho 
de velcro, Estojo para viagem 

Unidade 

102 

Esfigmomanômetro  Grande para Obeso aneróide  (aparelho de pressão)  aprovado pelo 
INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira grande para obeso em algodão 
com fecho de velcro. Circunferência de 35 até 51 cm. Cor da Braçadeira: Preto, Manguito 
com pêra em látex ou PVC, Braçadeira em nylon com fecho de velcro, Estojo para viagem 

Unidade 

103 

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. 
Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com 
fechamento em velcro. Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 
anos).  Manquito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e 
aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO.  Itens da embalagem: 1 
Manômetro (0-300 mmHg). 1 Braçadeira infantil - 10 a 18cm. (nylon com fechamento em 
velcro).  Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper. 

Unidade 

104 
Escova ginecológica esterilizadas para coleta de materiais para exame de papanicolau. 
Embaladas individualmente em grau cirúrgico 

Unidade 

105 

Esparadrapo 10 cm x 4,5cm: Impermeável, cor branca, confeccionada em tecido 
apropriado de fios de algodão, massa adesiva acrílica, com boa aderência, sem deixar 
resíduos na superfície, isenta de substancias alergias, enrolado em carretel, corte linear, 
fácil e perfeito, sem desfiar com tampa protetora. 

Unidade 

106 
Espátula em madeira lisa que não solte lascas, com uma extremidade arredondada e outra 
bifurcada e arredondada, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 80 mm de 
largura e 2 mm de altura, tipo espátula de Ayres.Com apresentação 100 em pacotes. 

Pacote c/ 
100 

107, 
108, 
109 

Especulo vaginal lubrificado estéril tamanhos P,M,G embalado em polietileno. Produzido 
em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas 
anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto 
impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. 

Unidade 
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110 

Espéculo descartável p/ Virgem pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas 
e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos 
lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em 
poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. TAMANHOS: 
Virgoscópio (espéculo p/ virgem ou mulheres menopausadas), 14 mm em sua maior 
largura distal, 14 mm em sua maior largura proximal, 95 mm no eixo longitudinal dos 
elementos articulados, ESTERILIDADE: Estéril por Óxido Etileno (ETO). EMBALAGEM: 
Estéril: embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno 

Unidade 

111 Estetoscópio Adulto Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons 
emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. Material: Haste em metal 
cromado. Tubo confeccionado em PVC. Olivas produzidas em plástico (material resistente 
e com ótimo acabamento) 

Unidade 

112 Estetoscópio Infantil Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons 
emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. Material: Haste em metal cromado 
Tubo confeccionado em PVC. Olivas produzidas em plástico (material resistente e com 
ótimo acabamento) 

Unidade 

113 Extensão silicone aspirador. Tubo em PVC Flexível, conector graduado. Conectores, 
comprimento e diâmetro da extensão.                                                                     Atóxico 
e descartável .Esterilizado em ETO ou Raio Gama. 

Unidade 

114 Fio para sutura monofilamento de nylon preto 3-0 com agulha atraumática ½ circulo, com 
agulha triangular 1,7 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de 
validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 
envelopes. Com registro no M.S. 

  

115 Fio para sutura monofilamento de nylon preto 4-0 com agulha atraumática ½ circulo, com 
agulha triangular 1,5 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de 
validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 
envelopes. Com registro no M.S  

Caixa c/ 24 

116 Fio para sutura monofilamento de nylon preto 5-0 com agulha atraumática ½ circulo, com 
agulha triangular 1,5 cm, com 45 cm de fio, cuticular, estéril com data de esterilização, 
prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 
24 envelopes. Com registro no MS. 

  

117 Frascos para administração de nutrição enteral desenvolvidos em polietileno de alta 
qualidade, graduados com escala de 10 ml, com trava de segurança e alça de 
sustentação.  Informações técnicas do produto: Artigo médico-hospitalar de uso único, 
indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento; 
com capacidade de 500 Ml; Produto higiênico, não-estéril, fabricado à base de polietileno 
de baixa densidade; Produto embalado individualmente em filme de BOPP; 

Unidade 

118 Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arrendondada, uso Adulto. 
Reutilizável 

Unidade 

119 Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arrendondada, uso infantil. 
Reutilizável 

Unidade 
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120 Fita adesiva hospitalar, rolo com 16 a 25 mm x 50 m, branco com dorso de papel crepado 
tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e 
flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lápis ou tinta, apresentando-se em rolos, 
embalada em saco plástico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e 
número de lote no rótulo. 

Unidade 

121 Fita adesiva para autoclave, rolo com 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel 
crepe a base de fibra de celulose, com uma face de fina camada de resina acrílica, com 
listras diagonais brancas, termorreativas e outra face a base de borracha, embalada sem 
aços plásticos individualmente, com data de fabricação, prazo de validade e número de 
lote visível. 

  

122 Fita métrica, 1,50 cm em tecido plastificado, lavável, resistente, com escala visível de 1 e 
0,5 cm, extremidade bem acabadas evitando esgarçamento. 

Unidade 

123 Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo 
sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 25mm x 10m acondicionado em 
carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote. 

Unidade 

124 Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo 
sintético a base de polímero hipoalérgico medindo12mm x 10m acondicionado em carretel 
de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote. 

Unidade 

125 Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo 
sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 10cmx4,5m,  acondicionado em 
carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote. 

Unidade 

126 O fixador celular é indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar 
por exame posterior. Impede que bactérias e/ou microorganismos oportunistas, e até 
mesmo o tempo, danifiquem a amostra em sua composição e forma que possa prejudicar 
a análise necessária. O fixador deve ser aplicado na amostra em lâmina de vidro logo 
após sua coleta. Composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e 
propolente. Produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC). Com 
apresentação em lata spray 100ml. 

Frasco em 
lata 

127,1
28 

Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos 
endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o 
excesso. Confeccionado em espuma atoalhada e aveludada, costurada com fio de nylon 
e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm. Adulto: 35cm 

Unidade 

129 

Fluxômetro de Oxigênio Bilha Aplicações: Oxigênio: Diferenciais do Fluxômetro de 
Oxigênio Bilha, Corpo em latão resistente e cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em 
aço inoxidável; Niple de saída botão cromado; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão 
ABNT); Escala: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de trabalho: Está regulado dentro da 
faixa de +/- 3,5 kgf/cm²; Conexão 9/16 UNF para Oxigênio; Fêmea: Utilizado em conexões 
ABNT, postos parede ou painéis beira leito; 

Unidade 
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130,1
31 

Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos 
de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro 
aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e 
procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. 
Com apresentação 100ml e 5k. 

Frasco 
c/100ml 

132 
Glicofisiologico 5% + cloreto de sódio 0,9%. Composição: Glicose anidra - 5g, Cloreto de 
Sódio - 0,9g, Veículo q.s.p. - 100ml.                                                               Prazo de 
Validade: 36 meses, após a data de fabricação. Com apresentação de frasco     250 ml. 

Frasco de 
250ml 

133 
Hastes flexíveis Pontas seguras: sistema especial de fixação, com puro algodão que não 
se desprende das hastes. Agente antigerme: auxilia na prevenção de contaminações, 
mesmo em ambientes úmidos. Plástico flexível e inquebrável: 

Caixa c/75 

134 

 Gel hidratante para curativos e absorventes para feridas, não-estéril, composto de 
alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, 
transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo 
natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo em que apresenta a capacidade de 
hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida. 
Embalado em tubo com 85 gramas 

Tubo 

135 

Hipoclorito de sódio 0,5%. Descrição: Líquido de Dakin é uma solução de hipoclorito de 
sódio 0,5% indicada como antisséptico local, para o curativo de feridas e úlceras. Utilizado 
também em odontologia na irrigação de canais desvitalizados.  Com apresentação em 
frasco 1L. 

Litro 

136 

Hipoclorito de sódio a 1% altamente bactericida, indicado para a instrumentação e 
irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação 
do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de 
tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão 
superficial. Com apresentação de frasco de 1 litro. 

Litro 

137 

Indicador biológico para controle de esterilização a vapor, saturado sob pressão. Em tubo 
flexível de polipropileno com tampa perfurada e protegido por papel hidrófilo contendo em 
seu interior esporos secos de Bacilus Stearothermophillus e ampola quebrável contendo 
meio de cultura e indicador de pH que muda de cor em condições ácidas. A unidade 
deverá conter rótulo com data de fabricação, espaço para identificação da esterilização. 
Caixa com 10 unidades com data de validade. Número de lote e registro no M.S 

Caixa c/ 10 

138 

Indicador Químico Interno, do tipo multi-paramétrico, para controle químico dos processos 
de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de 
largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma uma 
substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido 
entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e 
temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que 
indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de 2 anos. 
Caixa com 240 tiras  

Caixa c/240 
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139 

Imobilizador de cabeça confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção 
de fluidos, tais como o sangue, facilitando a higienização. Constituído de uma base a 
serem fixados na prancha, blocos laterais ajustáveis e tirante de testa e queixo. Tamanho 
adulto  

Unidade 

140 
Kit Diu   Tem que contém no kit: Espéculo vaginal TAM.: M, Pinça Cheron, Pinça Pozzy, 
Histerômetro, Tesoura longa, Luvas de látex, Compressas de gaze, Campo estéril, 
Embalagem identificada com validade. 

Kit 

141 
Kit completo para inalação adulto composto por máscara impermeável em PVC resistente, 
copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as 
extremidades, embalado com descrição na embalagem. 

Kit 

142 
Kit  completo para inalação infantil composto por máscara impermeável em PVC 
resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas 
as extremidades, embalado com descrição na embalagem. 

Kit 

143 
Kit Nebulização c/ (copo/ traquéia) COMPOSIÇÃO: Tampa em nylon; Copo em 
policarbonato (com escala); Injetor de nylon; Tubo interno em silicone; Traquéia (PVC ou 
silicone); Máscara facial em PVC. 

Kit 

144 Lâmpada infra verm. 150 W x 220 W. Unidade 

145 Lâmina para microscopia 26 x76mm, não lapidada, com uma extremidade fosca.  Unidade 

146 

Lençol Descartável com Elástico 2,00m x 90cm,  Confeccionado em tecido 100% 
polipropileno e hipoalergênico.  Com 10 unidades e com elástico.                                                    
Pode ser usadas em macas, divãs, camas, mesas de massagem, entre outros.  Podendo 
ser utilizado sobre outro lençol, para evitar sujidades, bactérias e para proteção da maca. 
Produto de uso único e não estéril. 

Unidade 

147, 
148, 
149,1
50 

Luva de látex natural para procedimento, tamanho PP, P, M, G,  com formato anatômico, 
ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade 

Caixa 

151,1
52, 
153, 
154. 

Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, 
espessura de 0,10 mm. Vantagens e Benefícios: Luva Nitrílica produzida em ambiente 
controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem 
os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. 
Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou 
Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou 
silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou 
fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem 
bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar 
irritação nas mãos do usuário. Normas técnicas/Testes: Proteção das mãos do usuário 
contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos 
básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. Classe C: tipo 1: 
hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: 
éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:PP, P, M, G.  

Caixa 
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155,1
56, 
157, 
158, 
159. 

Luva cirúrgica n° 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5  de látex natural formato anatômico com alta 
sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação 
e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e 
data de esterilização e prazo de validade bem visível. 

Par 

160 
Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade; Com espessura de 0,02 
micra; Estéril; Ambidestra; Transparente; Produto com validade. 

Pacote c/ 
100 

161 
Lenço umedecido à de álcool 70% e água deionizada 30%. Para limpeza de superfícies 
de telas radiológicas (écrans). Apresentação em Caixa com 30 unidades, Validade 
superior a 2 anos à fabricação.  

Caixa 

162 
Manta térmica aluminizada, medindo 2,10m x 1,40m, descartável, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, validade (por no mínimo de 3 anos), número de lote. 

Unidade 

163 

MÁSCARA N95, Proteção contra a tuberculose, Anatômica, moldável, específica para uso 
em ambulatórios, clínicas, hospitais ou áreas de riscos de contaminação pelo "bacilo de 
koch" (tuberculose). Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. Fácil 
manuseio e colocação. Confortável. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Registro 
Anvisa. tags: anti ante precaução proteção protege evita previne gripe suína h1hn1 A. 

Unidade 

164 

Máscara laríngea nº 1,0 RN a lactentes até 5 kg - Esterilizada em embalagens individuais; 
Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em 
custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; 
ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. 
Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre 
volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo;   Código de barras padronizado (EAN);  Isenta 
de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE (ANVISA) 

Unidade 

165 

Máscara laríngea nº 1,5 a lactentes até 10 kg - Esterilizada em embalagens individuais; 
Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em 
custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; 
ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. 
Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre 
volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de 
látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (ANVISA) 

  

166 

Máscara laríngea nº 2,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; 
Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em 
custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; 
ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. 
Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre 
volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de 

Unidade 



71 

PREFEITURA DE 

Ferraz de Vasconcelos 
Estado de São Paulo 

 
Processo nº 9.051/2018 Pregão Presencial nº 020/2019 

 

 

 

látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (ANVISA). 

167 

Máscara laríngea nº 2,5 crianças até 30 kg - Esterilizada em embalagens individuais; 
Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em 
custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; 
ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. 
Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre 
volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de 
látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (ANVISA). 

Unidade 

168 

Máscara laríngea nº 3,0 crianças acima de 30 kg – até adultos. Esterilizada em 
embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais 
aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM 
PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas 
da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras 
sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de 
látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (ANVISA) 

Unidade 

169 

Máscara laríngea nº 4,0 adulto. Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso 
imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e 
esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA 
por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência 
de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, 
tamanho e                                              faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas 
em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; 
Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
(ANVISA). 

Unidade 

170 

Máscara laríngea nº 5,0 adultos/ idosos. Esterilizada em embalagens individuais; Prontas 
para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de 
limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO 
VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para 
referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de 
enchimento, tamanho e                                              faixa de peso do paciente; Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de 
látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (ANVISA) 

unidade 

171 
Mangueira de silicone hospitalar com flexibilidade, resistência e durabilidade. Resistência 
a esterilização em autoclave à temperaturas elevadas. Com calibre de diâmetro interno 
8,0mm x 11,5 diâmetro externo 

Pacote c/ 20 
metros 
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172 

Máscara cirúrgica descartável hipoalérgica, confeccionada em poliéster com viscose, em 
várias camadas, com clip nasal, embutido e flexível, permitindo perfeito ajuste, contendo 
filtro bacteriano isento de fibra de vidro, tamanho aproximado 18 x 10cm. Mascara branca 
tripla com elástico. 

Unidade 

173 

Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho Adulto - Máscara de Não Reinalação; 
Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e 
fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável 
para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a 
reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; 

Unidade 

174 

Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho infantil - Máscara de Não Reinalação; 
Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e 
fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável 
para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a 
reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; 

Unidade 

175 

Óculos de proteção ao profissional, com lentes antiembaçantes confeccionadas em 
policarbonato especial, com cristal com características de não distorcer as imagens com 
hastes na cor cristal ou preta; formato anatômico, perfeitamente ajustável ao rosto, 
podendo ser usado sobre óculos de grau. 

Unidade 

176 

Otoscópio específico para exames das partes internas do ouvido com lâmpada xenon para 
iluminar através de feixe de luz concentrado em uma lente de aumento de 2,5X para uma 
análise com nitidez, possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficiente para 
um diagnóstico preciso é constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e 
cabeçote) e de fácil limpeza é composto de: cabo com botão liga/desliga, presilha em aço 
inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5X de aumento, 05 espéculos pretos 
reutilizáveis nº 1 2,5mm, 04 espéculos pretos reutilizáveis nº 2 4,0mm, 10 espéculos 
cinzas descartáveis nº 1 2,5mm, 10 espéculos cinza descartáveis nº 2 4,0mm, 01 lâmpada 
2,5 volts, 01 estojo para acondicionamento. 

Unidade 

177 

Eletrodos CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 
02 anos. Possuindo sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência 
assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, 
compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanhos: Adulto  

Par 

178 

Eletrodos Pedi – Padz ll (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 
02 anos. Possuindo sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência 
assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, 
compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanhos: Infantil 

  

179 
Papel termosensivel para ECG do modelo Cardio Touch 3000 Bionet. Tamanho: 215 mm 
x 30mts. cada Bobina. 

Bobina 
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180,1
81 

Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, 
orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, 
cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos 
microrganismos, resistente a temperatura de 132ºC, diferença de no máximo de 1 cm, 
compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de 
polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e 
controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica 
asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador    químico, 
termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade,  rolo medindo 30 cm x 100 
m , rolo medindo 15 cm x 100 m. 

Rolo 

182 
Lençol em papel hospitalar em rolo 70 cm x 50 m, 100% de fibras naturais, embalado 
individualmente. 

Unidade 

183 Pinça Cheron de plástico descartável, com embalagem individual com lote e validade. Unidade 

184 

Prancha de madeira rígida sextavado adulta p/ imobilização, transporte de vítimas 
traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada com verniz marítimo. 
Possui filetes longitudinais p/ aumentar a resistência e facilitar elevação do solo na parte 
superior p/ imobilização da cabeça. Capacidade de carga testada em laboratório 
independente, suporte de até 130Kg. Acompanha 03 cintos p/ fixação – Alt.: 1,85 – Lar 
46,5 cm (sendo aceita variação de até 20%)  

Unidade 

185 Protetor de bacia descartável c/elástico. Com apresentação em pacote com 50 unidades     Unidade 

186 

Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m, Utilizado no primeiro atendimento 
de vítimas de queimaduras ou eviscerações isolando de maneira eficaz os órgãos 
expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos 
queimados do meio ambiente 

Unidade 

187 

Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural 
vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermas tipo liso, opaco, largura 
nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas, capacidade volumétrica 
15,0 a 40,0 dm3, destinado a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como: 
sífilis, herpes genital, gonorreia e o vírus HIV, contituindo-se também como um método 
anticonceptivo, utilizado para USG, embalado individualmente. 

Unidade 

188 
Reanimador manual Neonatal, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250, válvula 
paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa 
para acondicionamento em TNT. 

Unidade 

189 
Reanimador manual adulto c/ reservatório, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 
1200 ml à 1600 ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC 
transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT. 

  

190 
Reanimador manual infantil, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250 ml à 500 
ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto 
e bolsa para acondicionamento em TNT. 

Unidade 

191 Regulador de Pressão Manômetro com Fluxometro para O2.  0 a 15 LPM Unidade 
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192 

Soro Solução de Ringer lactado 500ml estéril, apirogênica – sistema fechado, em Frasco 
de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para 
introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação 
medicamentosa.   

Frasco c/ 
500 ml 

193 

Soro Solução de Ringer lactado 250ml estéril, apirogênica – sistema fechado, em Frasco 
de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para 
introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação 
medicamentosa.   

Frasco c/ 
250 ml 

194 
Saco coletor para secreções, sistema aberto, ao estéril, graduado, capacidade de 2000 
ml, com fio de puxadores resistentes, embalado em saco plástico, prazo de validade e 
número de lote. 

Unidade 

195 

Saco Coletor de urina sistema fechado (bolsa) para coleta e aferição da drenagem urinária 
com Válvula anti-refluxo tipo membrana, coldre e filtros opcionais. Capacidade: 2000 ml, 
Coletor de urina sistema fechado é utilizado em procedimentos cirúrgicos ou clínicos para 
coleta e aferição da drenagem urinária. Embalado em papel grau cirúrgico - Esterilizado a 
óxido de etileno. Especificações Técnicas:Conector escalonado para sonda uretro 
vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; 
Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo 
extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira 
de deambulação facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla 
“U” para fixação ao leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina para o 
paciente; Bolsa coletora em PVC flexível 

Unidade 

196 

Saco COLETOR URINA SISTEMA ABERTO (Frasco) 1200ML, Conector para sonda 
uretro-vesicais;Pinça Corta fluxo; Tubo extensor;  Cordel para sustentação ao leito e 
deambulação do paciente; Frasco coletor em PVC translúcido, com capacidade para 
1200ml e escala graduada; Função: Coletor de urina sistema aberto é utilizado em 
procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária, não devendo ser 
utilizado em procedimentos cirúrgicos. OBS: Este coletor é usado opcionalmente em 
drenagem nasogástrica. Informações: O produto segue controle de qualidade para função 
a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem 
em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções 
de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. Produto não estéril. Informações sobre 
procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. 

Unidade 

197, 
198,  
199, 
200 

Scalp. Especificações Técnicas: Indicado para infusões intravenosas de curta 
duração.Tubo transparente‚ atóxico e apirogênico‚ que permite a visualização do refluxo 
do sangue e da infusão da medicação.   Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a 
fixação do dispositivo durante a ermanência na veia.     Agulha siliconizada‚ com bisel 
trifacetado. Conexão luer-lock.Calibres:25G, 23G, 21G, 19G Apresentação: Caixa com 
100 unidades. 

Unidade 
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201 

Seringa 01 ml, para insulina, com agulha 12,7 x 0,33mm, em polipropileno, siliconizada, 
descartável, com bico simples, com anel de retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e 
em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 

202 

Seringa descartável 03 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, 
com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e 
em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de 
segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a 
utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a 
reutilização da seringa. 

Unidade 

203 

Seringa descartável 05 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, 
com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e 
em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de 
segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a 
utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a 
reutilização da seringa. 

Unidade 

204 

Seringa descartável 10 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, 
com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com 
data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e 
em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de 
segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a 
utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a 
reutilização da seringa 

  

205 

Seringa 20 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada 
individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e 
de fácil abertura; Possui bico especial tipo “slip” de fácil encaixe com agulhas; Melhor 
leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; 
Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando 
acidentes e perdas de substâncias. 

Unidade 

206 
Solução de Iodo 2%.Composto de Iodo 2%, Iodeto de potássio em veículo aquoso. 
Antisséptico. 

Litro 

207,2
08, 
209,2
10, 
211 

Sonda de aspiração traqueal n. 10, 12, 14, 16, 8, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, 
estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e 
identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. 
Registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 
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212,2
13, 
214 

Sonda nasogástrica longa nº 14, 18, 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, 
transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, 
número de lote, calibre.  

Unidade 

215,2
16,21
7,218 

Sonda uretral n° 06, 08, 10, 12, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, 
orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de 
esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Unidade 

219,2
20,22
1,222,
223,2
24,22
5,226 

Sonda uretral de Foley n° 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Fabricada em látex de borracha 
100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal da uretra. 
Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil 
insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. 
Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. 
Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora. 

Unidade 

227 

Solução de formol 10% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de 
preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de 
que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação 
de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de 
toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de  1 litro. 

Litro 

228 

Solução de formol 37% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de 
preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de 
que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação 
de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de 
toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de  1 litro. 

Litro  

229,2
30,23
1 

Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, 250 ml, 500 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, em 
frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma 
para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação 
medicamentosa. 

Frascos 

232,2
33 

Soro Glicosado 5% 250 ml, 500 ml estéril, apirogênica – sistema fechado, estéril, 
apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas 
devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-
vedante para manipulação medicamentosa. 

Frascos 

234 
Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; 
moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 102 x 11 cm tamanho GG. 

Unidade 

235 
Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; 
moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 86 x 10 cm tamanho G. 

Unidade 

236 
Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; 
moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 63 x 9 cm tamanho M. 

Unidade 

237 
Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; 
moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 53 x 8 cm tamanho P. 

Unidade 
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238 
Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; 
moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 120 x 20 cm tamanho ECG. 

Unidade 

239 
Tala metálica com duas faces sendo 01 delas em alumínio flexível firme, e 01 revestida 
de espuma, medindo 16 mm de largura por 25 cm de comprimento, devidamente 
embalada em pacotes e identificada, pacote com 12 unidades. 

Unidade 

240 
Teste de imunoensaio qualitativo, tipo sanwich, para determinação do hormônio 
Gonadotrofina Coriônica humana (HCG) na urina. Com apresentação de Kit para 50 
determinações contendo 50 tiras reagentes em tubo com sílica. 

Caixa c/ 50 

241 
Termômetro digital clínico para medição axilar. Com graduação indelével de 35º C a 42º 
C. Acondicionado em embalagem individual com dados de procedência, data de 
fabricação, lote e validade. 

Unidade 

242 
Torneira de 3 vias, descartável, estéril, plástico resistente, transparente, indicador visível 
do fluxo, embalada em papel grau cirúrgico, individualmente, data de esterilização, prazo 
de validade e número de lote, com registro no M.S. 

Unidade 

243 
Tubo látex nº 200, com 15 mts parede interna lisa, espessura uniforme, resistente à tração, 
autoclavagem e a produtos químicos, em metros, com prazo de validade e número de lote 
na embalagem (vulgo garrote). 

Pacote 

244 

Umidificador de oxigênio c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em 
metal. Frasco plástico de 250 ml, cm níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de 
oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de 
cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, 
com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. 

Unidade 

245 Vaselina líquida. Com apresentação de 100 ml. 
Frasco 100 
ml 

246 
Zobec. Fabricado com gaze hidrófila 13 fios, Algodão hidrófilo em manta, Tamanhos 
15x10cm (6 dobras) ou 15x28cm (4 dobras), Embalada em papel grau cirúrgico, 
Esterilizada a gás óxido de etileno. 

Unidade 

247 

Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço Registro na Anvisa: 10410610025, 
Fornece pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima) e batimentos cardíacos por 
minuto; Método de Medição: oscilométrico; Alimentação: 2 pilhas “AA”; Inflagem: manual; 
Desinflagem: automática; Capacidade da memória: até 60 medições;   Visor de cristal 
líquido tamanho: 5,1 x 3,9 cm; Material braçadeira: nylon (sem latex); Circunferência 
aproximada do braço: 24 a 36cm;  Desligamento automático após 1 minuto da última 
operação; Faixa de medição: Pressão: 20 ~ 280mmHg; Pulso: 40 ~180/minuto; Precisão 
(margem de erro): Pressão: ±3mmHg; Pulso: ±5% da leitura; Itens inclusos Estojo para 
armazenamento; 02 pilhas “AA”; Manual de instruções em 3 idiomas; Dimensões e pesos 
aproximados. Produto: Dimensões: 11.0 cm x 10.5 cm x 5.0 cm (C x L x A). Peso: 0.142 
kg. Embalagem: Dimensões: 14.5 cm x 9.0 cm x 17.5 cm (C x L x A) Peso: 0.516 kg 

Unidade 
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248 

Agulha para caneta de insulina. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis 
no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. 
Atóxicas - Apirogênicas. Comprimento: 4 mm. Calibre:32G (0,23mm). Caixa com 100 
unidades 

Caixa 

249 

Agulha para caneta de insulina 5 mm. Compatível com todas as canetas de 
insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o 
máximo de conforto. Atóxicas - Apirogênicas. Comprimento: 5 mm Calibre:31G (0,26mm)            
Caixa com 100 unidades 

Caixa 

250 

Agulha para caneta de insulina 6 mm. Compatível com todas as canetas de 
insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o 
máximo de conforto. Atóxicas - Apirogênicas Comprimento: 6 mm Calibre:30G                      
Caixa com 100 unidades 

Caixa 

251 

Alginato de Cálcio e Sódio, alto poder de absorção. Mais conforto, não adere à ferida 
quando saturado e permite remoção sem trauma. Alginato de Cálcio e Sódio quando em 
contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio 
úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo 
o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum 
dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o 
processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem 
alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. 
Embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Com 
tamanhos 15 cm x 25cm. 

Unidades 

252 
Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo 
operatório e para antissepsia da pele.  Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 
0,5%.  Embalado em frasco almotolia 100 ml  

Frascos c/ 
100 ml 

253 

É solução aquosa 0,2% de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes 
nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na 
aplicação diária. Indicado na assepsia da pele e de feridas cutâneas de pequenas 
extensões. Apresentação em frascos de 100 ml 

Frascos c/ 
100 ml 

254 

Compressa de campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 unidades. Produto estéril, de 
uso único e confeccionado com fios 100% algodão. Indicado em cirurgias; Para absorver 
sangue e secreções; Contém 05 unidades ; 25cm x 28 cm; 4 camadas pré – lavadas; 
Estéril; 100; puro algodão; macio e extra-absorvente. 

Pacote c/5 

255 

Curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose 
sódica e prata; Curativo super absorvente, capaz de capturar os micro-organismos 
presentes no leito da ferida. Forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, 
mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; tamanho 
15cmx15cm. 

Unidades 

256 
Curativo Estéril com Carvão Ativado para controle de odor. Indicações:    Controle do mau 
cheiro frequente em feridas agudas ou crônicas. Contém envelope com 01 
unidade; Tamanho: 10cm X 10cm; Embalagem estéril;  

Unidades 
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257 

 Curativo Hidrocolóide é composto por uma camada interna auto-adesiva hipoalergênica, 
contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e 
conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel 
siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz 
de absorvê-lo, formando um gel que promove o  desenvolvimento de um meio úmido 
otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem 
causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores 
de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao 
mesmo tempo em que proporciona uma barreira mecânica à ferida. Tamanho: 20cm x 
20cm. Embalagem estéril;  

Unidades 

258 

Equipo para infusões múltiplas - 2 vias, confeccionado em PVC, transparente, sem 
perfuração, sem Flash-Ball, com e clamp de corte rápido. Com tampa de rosca na 
extremidade das vias. Descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual com 
dados de identificação. 

  

259,2
60. 

Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa 
bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e 
quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a validade de 3 anos, após a data 
de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos n°: 3,0, 4,0.  

Caixa c/ 24 

261 

Punch descartável com lamina cilíndrica de 5mm.Haste plástica com 85mm de 
comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm e 
distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica transparente. 
Haste em resina plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.  

Unidades 

262 
Régua de medição da ferida de papel médica descartável de 15 centímetros. A régua de 
medição de papel pode medir a ferida. As réguas de medição da ferida são ideais para a 
medida rápida e fácil da ferida do paciente. 

Unidades 

263 

Sonda Mickey pós pilórica G botom 18 FR - 1,5 cm, aplicação: tubo para gastronomia em 
nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu 
comprimento, apresentação: embalagem individual, características adicionais: balão de 
silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-
refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. 
“Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de aproximadamente 
12” com pinça, para alimentação em bolus. 

Unidades 

264 

Seringa 60 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada 
individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e 
de fácil abertura; Possui bico especial tipo “Cateter” de fácil encaixe com agulhas; Melhor 
leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; 
Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando 
acidentes e perdas de substâncias. 

Unidades 

265 
Sonda uretral n° 16, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconada, estéril, orifício 
atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, 
prazo de validade e número de lote na embalagem. 

Unidades 
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266 

  Pulseira de identificação Hospitalar Mãe-Filho. Uma pulseira para uso da mãe (adulto) e 
uma pulseira para uso da criança (recém-nascido) ambas com a mesma numeração e cor 
oferecendo maior segurança e comodidade ao paciente. O sistema de identificação Mãe 
- Filho é confeccionado em material antialérgico. Pulseira com fechamento em pino, com 
o branco fosco para escrita com caneta esferográfica facilitando a identificação dos 
pacientes. 

Unidades 

267 

Especulo nasal fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos 
para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o 
afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5mm e 
sua menor largura 7 mm. Comprimento total: 14 cm. Tamanho Adulto 

Unidades 

268 

 Especulo nasal fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos 
para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o 
afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5mm e 
sua menor largura 7 mm. Comprimento total: 14 cm. Tamanho Infantil 

Unidade 

269 

Sonda de aspiração traqueal n. 06 tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, 
atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e 
identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. 
Registro no Ministério da Saúde. 

Unidade 

 
 
 

Valor total estimado ................................................................................... R$ 7.290.664,10 (sete milhões 
duzentos e noventa mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) 
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ANEXO VIII 
 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
A empresa  ,  CNPJ nº  ,  situada na 

  , telefone:   , fac-símile: 

  , e-mail:  @  , em atendimento às disposições do Edital 

de Pregão Presencial nº 020/2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho 

de 2.002. 

 
Local,  de  de 2019. 

 
 
 
 

 

 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
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ANEXO IX 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº  ,  

neste  ato  representada pelo Sr. (representante legal), 

portador da Cédula de Identidade RG nº    e C.P.F. sob nº 

  , DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas 

por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que 

conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

Local e Data 
 

 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome: 
Cargo: 


