
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO 
OBJETO: “PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO 
NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE 
INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” 
 

 
DATA DA ABERTURA: 30/09/2021 ÀS 13h30 min  

LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL www.bll.org.br  
 

PROCESSO Nº 37/2021 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 03/FMSBN/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 de Abril de 2021 e Portaria 
Municipal nº. 284 de 17 de Maio de 2021, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, no Setor de 
licitações, na AV. Felipe Schmidt, 2070, Centro no município de Braço do Norte - SC, onde será realizada licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preço, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" com o 
objetivo de “PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO 
NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE 
INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da 
Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147/2014, decreto Municipal Nº 41/2010 de 07 de Outubro de 2010, Decreto Municipal nº 025/2021 de 08 de março 
de 2021, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 12hr30min do dia 15/09/21 até 18h30min do dia 29/09/21 
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: ATÉ AS 18h30min do dia 27/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 13h30min do dia 30/09/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br 
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1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
com as características descritas abaixo: 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total 

1 

Abaixador de lingua de mamdeira não 
embalado indivualmemte: modelo 
descartavel de maderia. Não esteril. 
Pacote com 100 unidades. 

PCT 600 
 R$             
6,83  

 R$           
4.098,00  

2 

Absorvente intimo feminino, com abas, 
fluxo: normal; cobertura: suave; formato 
anatômico; com canais laterais; circuito 
completo antivazamento; tripla proteção; 
com gel; composição: fibra de celulose, 
polipropileno, polímero superabsrovente, 
filme de polietileno, adesivos 
termoplásticos e papel siliconado; sem 
fibras de algodão; componentes atóxicos; 
não propensos a causar irritação em 
contato com a pele; testado 
dermatologicamente. Embalagem com 
número do lote, data de fabricação e 
validade mínima de 24 meses. Pacote 
com 8 unidades. 

PCT 800 
 R$             
4,99  

 R$           
3.992,00  

3 

Água Destilada para injeção. Estéril e 
apirogênica, seu uso objetiva a diluição e 
solubilização de medicamentos 
injetáveis. Ampolas plásticas contendo 
10 ml. 

AMP 2.500 
 R$             
0,44  

 R$           
1.100,00  

4 

Água Destilada para injeção. Estéril e 
apirogênica, seu uso objetiva a diluição e 
solubilização de medicamentos 
injetáveis. Sistema Fechado, Frasco 
contendo 250ml. 

FR 600 
 R$             
3,30  

 R$           
1.980,00  

5 

Água para autoclave. Galões de 5 litros. 
Apresentar AFE do Fabricante. GL 350 

 R$          
10,87  

 R$           
3.804,50  

6 

Agulha descartável 13x4,5. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 200 
 R$          
16,61  

 R$           
3.322,00  

7 

Agulha descartável 20x5,5. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 100 
 R$          
17,81  

 R$           
1.781,00  

8 

Agulha descartável 25x6. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO; 

CX 250 
 R$          
17,38  

 R$           
4.345,00  

9 

Agulha descartável 25x7. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 300 
 R$          
14,80  

 R$           
4.440,00  



 

 

 

10 

Agulha descartável 30x7. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 150 
 R$          
17,68  

 R$           
2.652,00  

11 

Agulha descartável 30x8. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 80 
 R$          
11,32  

 R$               
905,60  

12 

Agulha descartável 40x12. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 200 
 R$          
17,57  

 R$           
3.514,00  

13 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x15mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 12 
 R$        
155,33  

 R$           
1.863,96  

14 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x30mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 30 
 R$        
235,67  

 R$           
7.070,10  

15 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x40mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 2 
 R$        
239,97  

 R$               
479,94  

16 

Álcool 70% etílico uso médico hospitalar 
1000ml L 2.000 

 R$          
11,68  

 R$         
23.360,00  

17 

Algodão hidrófilo 500gr – tamanho 
mínimo 24cm de largura, cor branca, 
puro, sem imperfeições. Acondicionado 
em rolo com camada contínua, sobre 
papel apropriado e embalado 
individualmente. Apresentar registro do 
MS e amostra. 

RL 600 
 R$          
20,70  

 R$         
12.420,00  

18 

Almotolia 250ml. Bico Reto, 
confeccionada em polietileno, e 
graduada em alto relevo. Cor 
transparente. 

UNI 300 
 R$             
4,23  

 R$           
1.269,00  

19 

Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2% 
Degermante. Indicado para antissepsia 
da pele no pré operatório. Embalagem 
com 1 litro 

L 200 
 R$          
19,18  

 R$           
3.836,00  



 

 

 

20 

Bandagem adesivo adulto bege Hipo-
alergênico, diâmetro 25mm. Caixa com 
500 unidades. 

CX 100 
 R$          
26,78  

 R$           
2.678,00  

21 

Bandagem adesivo infantil hipo-alérgico, 
com desenhos, diâmetro 25mm. Caixa 
com 500 unidades 

CX 100 
 R$          
38,90  

 R$           
3.890,00  

22 

Bloqueador solar FPS60 com vitamina E. 
Com fator de proteção UVB60 e UVA20. 
Oil - free. Frasco com 200ml 

FR 500 
 R$          
26,48  

 R$         
13.240,00  

23 

Bolsa Coletora de urina sistema fechado 
com capacidade para 2000ml. 
Características: conector universal com 
tampa, tubo extensor; tira para 
deambulação; alça de sustentação; 
câmara de Pasteur; filtro hidrófobo/ 
bacteriológico. Válvula anti refluxo. Bolsa 
com duas escalas de pinças. 
Especificações técnicas: conector 
escalonado para sonda uretro vesical 
com ponto de coleta para amostras de 
exame laboratoriais. Pinça ou clamp no 
tubo extensor para vedação, e no tubo 
de saída para desmame. Tubo extensor 
flexível com 120cm de comprimento no 
mínimo e amplo diâmetro interno e 
permite boa fluidez do liquido e de 
coágulos; alças de sustentações rígida 
dupla “U” para fixação ao leito e tira de 
deambulação que facilita a 
movimentação do paciente; câmara de 
pasteur flexível evita a ascensão de 
bactérias para o paciente e serve para a 
ordenha, auxiliando no desmanche de 
coágulos; filtro de ar hidrófobo (não 
molha) permite a saída de ar da bolsa, 
dando maior aproximação a aferição do 
voluma de urina; dando maior 
aproximação a aferição do volume de 
urina; válvula anti- refluxo, tipo 
membrana evita o retorno de urina para o 
paciente. Bolsa coletora de PVC flexível, 
com dupla face, sendo a anterior 
transparente e a posterior branca, 
melhorando a identificação, com 
capacidade para 2000ml com escala 
graduada para volume maior a cada 
100ml. Tubo de saída, centralizado e 
verticalizado, (tubo de drenagem) com 
proteção e acomodação do tubo permite 
o esvaziamento, diminuindo o residual da 
bolsa e reduzindo a possibilidade de 
pingos após o esvaziamento, mesmo não 
havendo o fechamento total da pinça. 
Embalado em papel grau cirúrgico. 
Esterilizado a óxido etileno. Apresentar  

UNI 500 
 R$             
8,70  

 R$           
4.350,00  



 

 

 

registro no MS. Apresentar amostra. 

24 

Campo fenestrado 23cm x 25cm em 
tecido UNI 70 

 R$          
19,63  

 R$           
1.374,10  

25 

Campo fenestrado 45cm x 50cm em 
tecido UNI 70 

 R$          
18,95  

 R$           
1.326,50  

26 

Cânula intermediaria confeccionada em 
silicone, aproximadamente 7mm de 
diâmetro, comprimento 2,1m. 

UNI 300 
 R$          
31,40  

 R$           
9.420,00  

27 

Cateter intravenoso nº22 em poliuretano 
ou teflon, cânula (agulha) em aço 
inoxidável, siliconizada, com bisel ultra 
afiada, canhão colorido, componente de 
união do tubo de agulha, promovendo 
comunicação com seu corpo, câmara 
que permite a confirmação da punção. 
Dispositivo de segurança que promova a 
proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do 
profissional, evitando assim qualquer tipo 
de contato do paciente ou profissional de 
saúde com agulha após a punção. Filtro 
hidrófobo facilita a punção, produto de 
uso único estéril, atóxico e epirogênico. 
Esterilizado por oxido de etileno com 
validade de 5 anos a partir da data de 
fabricação. 

UNI 300 
 R$             
1,51  

 R$               
453,00  

28 

Cateter intravenoso nº24 em poliuretano 
ou teflon, cânula (agulha) em aço 
inoxidável, siliconizada, com bisel ultra 
afiada, canhão colorido, componente de 
união do tubo de agulha, promovendo 
comunicação com seu corpo, câmara 
que permite a confirmação da punção. 
Dispositivo de segurança que promova a 
proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do 
profissional, evitando assim qualquer tipo 
de contato do paciente ou profissional de 
saúde com agulha após a punção. Filtro 
hidrófobo facilita a punção, produto de 
uso único estéril, atóxico e epirogênico. 
Esterilizado por oxido de etileno com 
validade de 5 anos a partir da data de 
fabricação. 

UNI 300 
 R$             
1,87  

 R$               
561,00  



 

 

 

29 

Coletor universal 70ml com pá. 
Confeccionado em polipropileno, tampa 
de 9mm de altura e 52mm de diâmetro, 
branca com rosca. Não estéril. Embalado 
em pacote com 100 unidades. 
Apresentar amostra. 

PCT 50 
 R$          
34,20  

 R$           
1.710,00  

30 

Compressa campo operatório. Composta 
de tecido 100% algodão, não estéril, 
gramatura 35g, com fio radiopaco, 
medindo 45x50cm. - Pacote com 50 
unidades. Apresentar registro no MS. 
Apresentar amostra. 

PCT 400 
 R$        
103,71  

 R$         
41.484,00  

31 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm 
constituída de tecido 100% algodão, com 
densidade de 13 fios por cm², 15cm x 
30cm quando aberta, com 05 dobras e 8 
camadas de modo a medir 7,5 x 7,5cm 
quando dobrada. 500gr por pacote no 
mínimo, com as bordas voltadas para 
parte interna e sem fios soltos. A 
compressa deverá ter boa capacidade de 
absorção, ser macia, isenta de 
impurezas, amido, alvejantes ópticos ou 
substâncias alergênicas. Pacotes com 
500 unidades, não estéril. O produto 
deverá atender na íntegra as 
especificações da NBR 13.843. 
Apresentar amostra e registro no ms. 

PCT 6.500 
 R$          
39,33  

 R$       
255.645,00  

32 

Compressa de gaze em rolo, "tipo 
queijo", medindo 91cm x 91 m, com 13 
fios por cm², não estéril, confeccionada 
em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 
camadas, massa por unidade "peso" 
1.987 kg com variação de 5% isento de 
embalagem, com trama fechada, textura 
uniforme, adequada, alvejada e 
hidrofilizada, isenta de resíduos, 
manchas, falhas, devem ser 
branqueadas, purificadas, isenta de 
alvejante óptico e amido, possuir ph com 
intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar 
hidrofilidade menor ou igual a 15 
segundos, sem filamento radiopaco, 
conforme normas abnt nbr 14.108, 
acondicionada em embalagem plástica 
com 01 unidades, garantindo a 
integridade do produto. Validade do 
produto: sessenta meses, conter nº de 
lote, constando produto interno e dados 
externos de identificação e procedência 
conforme portaria inmetro 106/2003. 
Apresentar registro no MS, Apresentar 

RL 200 
 R$        
115,73  

 R$         
23.146,00  



 

 

 

amostra. 

33 

Cuba Rim. Aço Inoxidável. Dimensões: 
26x12cm. Capacidade: 700ml. UNI 50 

 R$          
35,38  

 R$           
1.769,00  

34 

Cuba Redonda. Aço Inoxidável. 
Dimensões: 13x6 diâmetro/altura. 
Capacidade: 500ml 

UNI 50 
 R$          
32,69  

 R$           
1.634,50  

35 

Curativo a base de ácidos graxos 
essenciais, associado a óleos de girassol 
e copaíba, rico em ácidos linoleico e 
oleico, contendo ainda capricho, láurico, 
palmitato de retinila, acetato de tocoferol, 
BHT e lecitina de soja. Embalado em 
frasco tipo almotolia 200ml, com tampa 
inviolável e auto perfurante. Registro na 
ANVISA como correlato classe de risco 
III, com indicação para prevenção e 
tratamento de feridas. Na embalagem 
deverá conter nome e/ou marca do 
produto, lote e data de fabricação, prazo 
de validade, (quando necessário), 
técnico responsável. Apresentar bula do 
produto.  

FR 2.500 
 R$             
7,88  

 R$         
19.700,00  

36 

Cobertura estéril, não aderente, com 
camada de hidrofibras com 
carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 0,1 a 2,0%, muito 
absortiva dupla ou única, podendo conter 
ou não alginato de cálcio, que se adapte 
a superfície e/ou irregularidades da 
ferida, possua costuras de celulose 
regeneradas no sentido horizontal e 
vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para 
feridas agudas, crônicas, planas, 
cavitárias, com ou sem presença de 
biofilme, tamanho 10x10cm, apresentar 
bula do produto. 

UNI 200 
 R$          
62,93  

 R$         
12.586,00  

37 

Cobertura estéril, não aderente, com 
camada de hidrofibras com 
carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 0,1 a 2,0%, muito 
absortiva dupla ou única, podendo conter 
ou não alginato de cálcio, que se adapte 
a superfície e/ou irregularidades da 
ferida, possua costuras de celulose 
regeneradas no sentido horizontal e 
vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para 
feridas agudas, crônicas, planas, 
cavitárias, com ou sem presença de 
biofilme, tamanho 15x15cm, apresentar 
bula do produto. 

UNI 150 
 R$        
107,10  

 R$         
16.065,00  



 

 

 

38 

Curativo tratamento placa, interativo, 
composto de uma camada interna a base 
de 3 hidrocolóides - gelatina, pectina e 
carboximetilcelulose sódica- revestido de 
uma lâmina de poliuretano, impermeável 
a água e outros agentes externos. 
Absorvente, flexível, auto- aderente, 
ação bacteriostática, estéril, espessura 
fina, para prevenção e tratamento de 
úlcera de pele superficiais e feridas pós 
cirúrgicas. Tamanho 10 x 10. 

UNI 50 
 R$          
19,17  

 R$               
958,50  

39 

Detergente multi enzimático, baixíssima 
formação de espuma  contendo 5 
enzimas (protease, amilase, lipase, 
celulase e peptidase), com ph puro (7,5 a 
8,5), biodegradável, associado a uma 
combinação de alquilglucosídeo (3% 
p/p), álcool laurílico etoxilado (3%p/p), 
isento de nonil fenol etoxilado ou 
polialquilfenóis, específico para limpeza 
de instrumentais e materiais médicos 
hospitalares em lavadoras automáticas, 
termodesinfectadoras, ultra-sônicas e 
limpeza manual, com diluição única de 
uso igual ou acima de 2 ml por litro. 
Acondicionado em frascos com volume 
mínimo de 1 litro que garanta a 
integridade do produto. Rotulagem 
respeitando a legislação rdc 55/12, 
contendo o nome do produto, lote, data 
de validade e número do registro junto ao 
ministério da saúde. Apresentar rótulo e 
registro do produto. 

L 250 
 R$          
26,12  

 R$           
6.530,00  

40 

Dispositivo para abertura e irrigação com 
uma ponta perfurante, para uso em 
frascos de solução em sistema fechado. 
Adaptador para frascos de soro, sistema 
fechado, com dimensional do penetrador 
conforme NBR 14041, que facilita a 
utilização das soluções em almotolia e 
permita fracionamento por meio de 
conectores luer slip e lock de seringas e 
extensores. Deve possuir asas com pega 
ergonômica de no mínimo 31mm de 
ponta a ponta. Com protetores que 
garantam a esterilidade do produto após 
a abertura da embalagem. Embalagem 
em papel cirúrgico e esterilizado a óxido 
de etileno. Apresentar amostra.  

UNI 1.000 
 R$             
2,04  

 R$           
2.040,00  



 

 

 

41 

Eletrodo cardiológico adulto: Pacote com 
30 unidades Dorso de espuma, gel 
sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, 
pino de aço inoxidável e contra-pino de 
cloreto de prata (agcl). 

PCT 300 
 R$          
19,28  

 R$           
5.784,00  

42 

Equipo para soro macrogotas estéril, uso 
único, biocompatível, ponta perfurante, 
multiajustável com protetor, câmara de 
macrogotas flexível com capacidade 
mínimo de 9ml, liberando 20 gts/min, 
filtro de 15 micras para solução, filtro 
bacteriano para ar, tubo extensor em 
PVC aerado, atóxico e apirogênico, 
flexível com pinça rolete (regulador de 
fluxo destinado ao controle de 
gotejamento, regula o fluxo de solução 
entre zero e o máximo e com sistemas 
que permita encurtar o comprimento do 
tubo caso necessário) e pinça clamp 
(que assegure a interrupção do fluxo em 
zero quando necessário sem alterar a 
regulagem da pinça rolete). Ponto de 
infusão lateral (em Y) autovedante com 
protetor de dedos atendendo a NR32, 
conector macho rotativo slip e lock na 
mesma peça e tampa protetora com filtro 
que permita a retirada do ar do sistema 
sem desconectar a tampa. Medindo o 
sistema inteiro o mínimo de 150cm. 
Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, permitindo abertura em 
pétala, asséptica e segura, com selagem 
que garanta a integridade do produto até 
o momento da sua utilização. Apresentar 
registro no MS, certificado de 
conformidade com a portaria 502/11 
inmetro. Apresentar amostra.  

UNI 20.000 
 R$             
1,78  

 R$         
35.600,00  



 

 

 

43 

Equipo microgotas para solução 
parenteral.  Características: câmara 
flexível, gotejadoras microgotas  (60 
gotas /ml) transparente, filtro de 
partículas de 15µ que retém partículas 
em suspensão, regulador de fluxo de alta 
precisão que permite rigoroso controle de 
gotejamento, sem  causar  dano ou 
deterioração entre o regular do fluxo e o 
tubo, entrada de ar com filtro de 
partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 
0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, 
padrão iso, para conexão ao recipiente 
de solução com tampa protetora, tubo 
flexível em pvc, sem efeito memória, 
transparente de 1,5m, atóxico e 
epirogênico. Pinça clamp que 
proporcione uma oclusão rápida do fluxo 
sem rompimento do tubo ou efeito 
memória injetor lateral em y com suporte 
para os dedos. Item de segurança 
conforme nr 32. Conexão distal luer slip e 
lock rotativo na mesma peça, dispositivo 
de acesso venoso, que atenda a integra 
a portaria n°502, de 29/12/2011 - 
inmetro. A embalagem deverá conter na 
rotulagem dados como, equipo de uso 
único, data de validade, data de 
fabricação, lote e estéril. Embalado em 
papel grau cirúrgico, não permitindo colar 
após abertura. Apresentar cópia 
impressa do registro na anvisa, 
certificado de conformidade com a 
portaria 502/11 inmetro e rdc 02 anvisa. 

UNI 500 
 R$             
3,04  

 R$           
1.520,00  

44 

Escova para coleta cervical- estéril: 
Pacote com 100 unidades. Cabo plástico 
cilíndrico, medindo 19cm; com cerdas de 
formato levemente cônico, medindo 2cm 
de comprimento, sendo a base mais 
larga que o ápice e dispostas em 
aproximadamente 15 níveis paralelos da 
base ao ápice. O diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do 
cone, é de 0,5cm e o diâmetro menor, 
corresponde ás cerdas do ápice do cone, 
é de 0,3cm. Apresentar registro no MS. 
Apresentar amostra. 

PCT 200 
 R$          
48,20  

 R$           
9.640,00  



 

 

 

45 

Esfigmomanômetro aneroide mecânico 
de pressão arterial, com sistema de 
montagem interna livre de engrenagens 
com indicador de valores da pressão 
constituído por ponteiro que se desloca 
sobre uma escala circular, fornecendo a 
indicação da pressão arterial, atendendo 
aproximadamente a seguinte faixa de 
escala: Faixa de medição: 6 a 300 
mmHg, valor de uma divisão: 2mmHg, 
Graduação máxima: 304 mmHg, 
Graduação mínima: 6 mmHg com 
resistência a impacto cumprindo os 
padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, 
resistindo a quedas ou impactos de até 
76cm de altura, comprovado através de 
documento da fábrica. Não depender da 
utilização de pilhas ou baterias ou 
qualquer fonte de alimentação elétrica 
para seu pleno e seguro funcionamento. 
Manômetro totalmente aneroide com giro 
de 360º para fácil leitura e para evitar 
erros de paralax. Precisão Certificada 
pelo Inmetro de +- 3 mmHg. Sistema de 
troca rápida de braçadeiras; Manguito e 
perâ livre de látex; Braçadeira 
confeccionada em nylon, com 
fechamento por Velcro de alta duração e 
lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador 
da posição sobre artéria para a aferição 
e com marcador de limites de tamanhos 
impressos com marca de controle de 
circunferência do Braço. Acompanham o 
aparelho braçadeiras neonatal (7-10cm), 
infantil (12-16cm), adulto pequeno (20-
26cm), adulto (25-34cm), obeso (32-
43cm); Braçadeiras de cores variadas 
conforme diferenças de tamanho. 
Braçadeiras Homologadas pelo 
INMETRO, da mesma marca do 
Fabricante do aprelho. Garantia de 
Calibração de no mínimo 5 anos. 
Apresentar registro no ms, amostra, em 
conjunto com estetoscópio duplo para 
uso adulto e pediátrico, com auscultador 
fabricado em aço inox para medição de 
alta e baixa frequência, com excelente 
performance, designer avançado para 
auscultação mais precisa, durabilidade, 
fácil desinfecção e diafragmas em ambos 
os lados, sendo adulto e pediátrico, com 
hastes binaurais em alumínio na cor 
preta e olivas em silicone macias e 
anatômicas que proporciona melhor 
vedação acústica e conforto, anel com 
bordas anti-frio, tubo na cor preta em 

UNI 30 
 R$    
1.341,34  

 R$         
40.240,20  



 

 

 

forma de “Y” fabricado em PVC e mola 
embutida para melhor conforto e 
segurança. Acompanha o equipamento 
um par de olivas, duas membranas 
sobressalentes e um identificador de 
propriedades preso ao tubo, embalagem 
individual, manual em português, 
garantia de 5 anos contra defeito de 
fabricação. Apresentar registro do 
Ministério da Saúde. Apresentar amostra. 

46 

Esparadrapo cirúrgico impermeável. Com 
capa 10cm x 4.5m composto de tecido 
100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva isenta 
de borracha natural composta de óxido 
de zinco e resina. Fácil de rasgar e de 
excelente flexibilidade. Apresentar 
registro da anvisa. Apresentar amostra.  

RL 2.000 
 R$          
10,48  

 R$         
20.960,00  

47 

Espátula de Ayres pacote com 100 unid. 
PCT 250 

 R$             
8,65  

 R$           
2.162,50  

48 

Espéculo vaginal G lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (g), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais afastadas facilitando 
a visualização do colo do útero para o 
exame ginecológico, colposcópico e 
coleta de material para exames 
citológicos 

UNI 1.000 
 R$             
2,45  

 R$           
2.450,00  



 

 

 

49 

Espéculo vaginal M lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (m), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais  afastadas 
facilitando a visualização do colo do 
útero para o exame ginecológico, 
colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos 

UNI 4.500 
 R$             
1,68  

 R$           
7.560,00  

50 

Espéculo vaginal P lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (p), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais afastadas facilitando 
a visualização do colo do útero para o 
exame ginecológico, colposcópico e 
coleta de material para exames 
citológicos 

UNI 5.000 
 R$             
1,58  

 R$           
7.900,00  

51 

Fio de sutura catgut simples 2.0: fio de 
sutura catgut simples 0,70m com agulha 
2cm cortante. Cx. Com 24 envelopes 2-0. 
Caixas com 24 unidades 

CX 10 
 R$        
150,97  

 R$           
1.509,70  

52 

Fio de sutura n° 2.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades. fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos.Agulha em aço 
inoxidável - 3/8 circulo 

CX 10 
 R$          
59,75  

 R$               
597,50  



 

 

 

53 

Fio de sutura n° 3.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 30mm - caixa com 24 
unidades. fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável - 3/8 circulo 

CX 100 
 R$          
59,75  

 R$           
5.975,00  

54 

Fio de sutura n° 4.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades.Fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável. 

CX 100 
 R$          
59,25  

 R$           
5.925,00  

55 

Fio de sutura n° 5.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades.Fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável. 

CX 10 
 R$          
59,25  

 R$               
592,50  

56 

Fita crepe adesiva branca hospitalar - 
16cmx50m RL 700 

 R$             
5,12  

 R$           
3.584,00  

57 

Fita Microporosa 5cm x 4,5m. Com capa.  
RL 7.000 

 R$             
4,92  

 R$         
34.440,00  

58 

Fita Microporosa 10cm x 4,5m. Com 
capa. Cor bege. RL 500 

 R$             
7,26  

 R$           
3.630,00  

59 

Fita teste para autoclave, com dorso de 
papel crepado, com excelente adesão e 
resistência a altas tempeturas, 
representando diferenciação e segurança 
no controle de materiais que devem 
passar pelo processo esterilização, 
possui listras que após o ciclo se tornam 
marrons, isenta de chumbo em rolos 
medindo 19cm de largura por 30m de 
cumprimento, embalada individualmente, 
constando externamente dados de 
identificação e procedência, data de 
validade, lote de fabricação.  

RL 500 
 R$             
5,62  

 R$           
2.810,00  



 

 

 

60 

Fixador celular em spray, embalagem 
com 100ml - fixador celular, indicado 
para fixação de esfregaços celulares em 
lâmina, deve ser aplicado sobre o 
esfregaço logo após a coleta, produto 
inofensivo a camada de ozônio (não 
contém cfc), conteúdo 100ml, 
embalagem constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
composição, data de fabricação e 
validade, marca, registro no MS. 

FR 100 
 R$             
8,11  

 R$               
811,00  

61 

Frasco de Nutrição Enteral. Capacidade 
para 300 ml. Tampa com membrana 
perfurável, adaptada aos equipos de 
alimentação enteral. Frasco graduado 
com escala de 50ml, com dispositivo 
para fixação em suporte. Atóxico. 

UNI 6.000 
 R$             
1,41  

 R$           
8.460,00  

62 

Garrote de Fixação para punção. Faixa 
Elástica para punção de veias com fivela 
em plástico abre e fecha fácil. Eficiência 
em procedimentos medico hospitalares e 
ambulatoriais que requeiram 
garroteamento do membro superior e/ou 
inferior.   

UNI 50 
 R$          
10,55  

 R$               
527,50  

63 

Gel Curativo de Hidrocolóide e Alginato 
de Cálcio e Sódio, constituído de agua 
purificada, propilenoglicol, 
carboximetilcelulose sódica, carbomero 
940, trietanolamina, alginato de cálcio e 
sódio, sorbado de potássio, ácido bórico, 
hidantoína, - conservantes estes de 
grande importância para manutenção da 
estabilidade do produto por até 28 dias 
após aberto – num ambiente aquoso, 
hidratante e absorvente, transparente na 
forma de gel, que apresenta a 
capacidade de hidratar feridas secas e 
absorver o exsudato, interagindo com 
diversos níveis de umidade da ferida, 
para cavidade profundas, úlceras de 
perna – venosa e arterial – pé diabético, 
cortes, abrasões e lacerações, 
queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras 
de pressão, ação hemostática, 
debridante, com ph neutro, com tampa 
flip top, tubo com 85gr, com 
apresentação de bula do produto. 

UNI 900 
 R$          
57,50  

 R$         
51.750,00  



 

 

 

64 

Gel para ultrassom: Frascos com 1kg É 
um gel especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para 
transmissão ultra-sônica, em aparelhos 
de ultra-sonografia, ecógrafos e 
dopplers. Devido sua composição 
química, seu rígido controle de qualidade 
(que inclui análise microbiológica da 
água e teste de limite microbiano), e seu 
modo de preparo. Não tem cor, 
mantendo o transdutor sempre limpo e 
sem manchas. Devido à sua 
consistência, não escorre, facilitando o 
exame e economizando gel. Não tem 
cheiro desagradável que costuma 
impregnar a pele dos pacientes. Não é 
gorduroso o que o torna facilmente 
absorvível por guardanapos de papel, 
algodão ou qualquer outro tecido, 
favorecendo sua remoção após o exame. 

FR 100 
 R$          
13,05  

 R$           
1.305,00  

65 

Histerômetro descartável estéril. 
Fabricado em poliestireno, na cor branca, 
possui segmento centimetrado de 15 cm, 
sendo a graduação de 4 a 15 cm. Possui 
anel cilíndrico (stopper) que se desloca 
ao longo da haste cilíndrica. 
Comprimento total de 25cm. Esterilizado 
por óxido de etileno e embalado em 
envelope de papel grau cirúrgico e filme 
de polietileno/polipropileno. 

UNI 300 
 R$          
80,97  

 R$         
24.291,00  

66 

Hipoclorito 1% de cloro ativo estabilizado 
(10.000 ppm). Embalagem com 1 litro L 100 

 R$             
7,44  

 R$               
744,00  

67 

Iodopovidona (povidine) 1 litro – PVPI 
degermante 10%: Solução com 
tensoativos ou degermante é um 
antisséptico à base de iodopovidona 
contendo tensoativos e agentes 
umectantes, responsáveis pela 
antissepsia das mãos e antebraços da 
equipe cirúrgica. 

L 80 
 R$          
27,65  

 R$           
2.212,00  

68 

Kit nebulizador bi valvulado para inalador 
pulmopar - adulto: Componentes da 
embalagem: - reservatório de 
medicamento com anteparo completo - 
extensão com bicos conectores - 
boquilha flexivel para uso oral - conector 
adaptador angular para máscara facial - 
máscara facial flexivel - adulto 

UNI 50 
 R$          
10,78  

 R$               
539,00  



 

 

 

69 

Kit nebulizador bi valvulado para inalador 
pulmopar - infantil: Componentes da 
embalagem: - reservatório de 
medicamento com anteparo completo - 
extensão com bicos conectores - 
boquilha flexivel para uso oral - conector 
adaptador angular para máscara facial - 
máscara facial flexível - infantil 

UNI 50 
 R$             
9,89  

 R$               
494,50  

70 

Lamina de Bisturi nº11. Estéril, fabricado 
em aço carbono, embaladas 
individualmente em material aluminizado. 
Caixa com 100 unidades. 

CX 50 
 R$          
31,60  

 R$           
1.580,00  

71 

Lamina de Bisturi nº15. Estéril, fabricado 
em aço carbono, embaladas 
individualmente em material aluminizado. 
Caixa com 100 unidades. 

CX 50 
 R$          
36,22  

 R$           
1.811,00  

72 

Lamina de microscopia: Lamina simples 
ponta fosca- caixa com 50 unidades 
26x76mm 

CX 200 
 R$             
7,73  

 R$           
1.546,00  

73 

Lanceta descartável p/ punção digital – 
com acionamento em gatilho lateral para 
coleta de sangue capilar. Com bisel 
trifacetado, confeccionada em corpo 
composto por polipropileno (plástico) 
rígido com designer ergonômico, com 
protetor plástico e dispositivo de 
segurança para fácil manuseio e na 
punção agulha 28G e profundidade 
1.5mm, retração automática da agulha 
acionada por contato, estéril, de uso 
único; devendo seguir a NR-32. Caixa c/ 
100un. Apresentar amostra. 

CX 1.000 
 R$          
51,93  

 R$         
51.930,00  

74 

Lanterna Clínica em Led. Lanterna 
portátil, em aço inox ou bronze, para 
auxiliar a iluminação nos exames clínicos 
de rotina. Apresentar amostra.  

UNI 30 
 R$          
43,75  

 R$           
1.312,50  

75 

Lençol hospitalar de papel não picotado 
50cm x 50mt Identificados com número 
do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Apresentar amostra. 

RL 1.000 
 R$          
10,65  

 R$         
10.650,00  

76 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 7.0: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 7.5 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 500 
 R$             
2,72  

 R$           
1.360,00  



 

 

 

77 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 7.5: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 7.5 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 600 
 R$             
2,45  

 R$           
1.470,00  

78 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 8.0: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 8,0 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 1.200 
 R$             
2,27  

 R$           
2.724,00  

79 

Luva descartável estéril. Em EVA de alta 
densidade, com espessura de 0,02 
micra. Individual, estéril, ambidestra, 
transparente. Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades 

PCT 500 
 R$          
28,61  

 R$         
14.305,00  

80 

Máscara cirúrgica descartável, com 
elástico, confeccionada em material 
tecido não tecido para uso odonto-
médico-hospitalar, com tripla camada, 
sendo a camada intermediária 
constituída de filtro bacteriológico 
(meltblown). Elástico para fixação nas 
orelhas, com pregas horizontais, clip 
nasal embutido. Hipoalergenica, atóxica, 
inodora, maleável e resistente. Não 
estéril, de uso único. As barreiras 
filtrantes devem possuir efp 98% 
(eficiência de filtragem de partículas) e 
bfe 98% (eficiência de filtragem 
bacteriológica). Emabalagem com no 
mínimo 50 unidades. Deve conter na 
embalagem dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
validade, nº lote. Deve apresentar laudo 
comprobatório sobre o material utilizado 
e a eficiência de filtragem. Apresentar 
registro ms. Apresentar amostra.  

CX 5.000 
 R$          
38,93  

 R$       
194.650,00  

81 

Óculos de proteção, com lente incolor de 
policarbonato, para proteção dos olhos 
contra impactos de partículas volantes. 
Lentes com tratamento antiembaçante. 
Ponte nasal de policarbonato injetada na 
mesma peça da lente, com escudo 
lateral de policarbonato, hastes de 
comprimento regulável. Emabalados 
individualmente em saco plástico. 
Apresentar prospecto/ca.  

CX 50 
 R$             
5,49  

 R$               
274,50  



 

 

 

82 

Papel crepado 50x50cm c/ 500 folhas 
gramatura 60g/m². Apresentar laudo do 
IPT de pleno atendimento a NBR 14990. 

CX 10 
 R$        
254,63  

 R$           
2.546,30  

83 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
12x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%.  

RL 120 
 R$          
46,63  

 R$           
5.595,60  

84 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
15x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 250 
 R$          
57,53  

 R$         
14.382,50  

85 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
20x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 100 
 R$          
80,37  

 R$           
8.037,00  

86 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
25x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 50 
 R$        
103,30  

 R$           
5.165,00  

87 

Pinça Anatômica Dente de rato, medindo 
12cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
15,35  

 R$               
307,00  

88 

Pinça Anatômica Dente de rato, medindo 
14cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
17,82  

 R$               
356,40  

89 

Pinça Anatômica Dissecção, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI – 420. Embalagem Plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, inclusive a marca no 
instrumental, procedência e 
rastreabilidade. Garantia mínima de 10 
anos contra defeitos de fabricação, 
produto fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
normas da ABNT.  

UNI 20 
 R$          
20,23  

 R$               
404,60  



 

 

 

90 

Pinça clínica para algodão nº17, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 30 
 R$          
12,39  

 R$               
371,70  

91 

Pinça de Allis medindo 20cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 40 
 R$          
85,95  

 R$           
3.438,00  

92 

Pinça Kelly, medindo 16cm curva, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
39,04  

 R$               
780,80  

93 

Pinça Kelly, medindo 16cm reta, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
46,66  

 R$               
933,20  

94 

Pinça Kocher Curva, medindo 14cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
44,30  

 R$               
886,00  



 

 

 

95 

Pinça Kocher Reta, medindo 14cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
46,57  

 R$               
931,40  

96 

Pinça Mosquito Curva, medindo 12 cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
26,65  

 R$               
533,00  

97 

Pinça Mosquito Reta, medindo 12 cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
25,83  

 R$               
516,60  

98 

Pinça Ponta Reta serrilhada para 
Acupuntura Auricular 10cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT.  

UNI 10 
 R$          
19,22  

 R$               
192,20  



 

 

 

99 

Pinça Pozzi, medindo 24cm, para colo 
uterino. Confeccionada em Aço 
Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, inclusive a marca no 
instrumental, procedência e 
rastreabilidade. Garantia mínima de 10 
anos contra defeitos de fabricação, 
produto fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT. 

UNI 10 
 R$          
70,67  

 R$               
706,70  

100 

Porta Agulha Mayo Hegar, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
47,48  

 R$               
949,60  

101 

Pvpi tópico 10%: Princípio ativo: 
polivinilpirrolidona iodo antiséptico de 
amplo espectro para pele e mucosa. 
Apresentação de 1000ml (1 litro) Limpar 
o local e em seguida aplicar com auxílio 
de gaze ou algodão 2 a 3 vezes ao dia. 
Medicamento similar: povidine 

L 100 
 R$          
26,23  

 R$           
2.623,00  

102 

Regulador de pressão – Válvula redutora 
de pressão para cilindro comum 
manômetro, com saída com fluxometro, 
para oxigênio medicinal.  

UNI 100 
 R$        
243,38  

 R$         
24.338,00  

103 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 19g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 500 
 R$             
0,30  

 R$               
150,00  

104 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 21g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 500 
 R$             
0,30  

 R$               
150,00  



 

 

 

105 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 23g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 1.000 
 R$             
0,30  

 R$               
300,00  

106 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 25g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 400 
 R$             
0,30  

 R$               
120,00  

107 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 27g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 400 
 R$             
0,30  

 R$               
120,00  

108 

Seringa de 100UI sem agulha, seringa 
esterilizada, residual zero. Dosagem 
nítida em unidade e extremamente 
precisa uma a uma de fácil leitura e 
precisão nas dosagens; embolo com 
borracha de ajuste e vedação precisa e 
extremamente leve. Informação sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. Apresentar 
registro da ANVISA, certificação do 
INMETRO. Atender as Normas 
Regulamentadoras existentes. 
Apresentar amostra. 

UNI 50.000 
 R$             
1,14  

 R$         
57.000,00  



 

 

 

109 

Seringa com capacidade de 03ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote.  

UNI 20.000 
 R$             
0,31  

 R$           
6.200,00  

110 

Seringa com capacidade de 05ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe, Embolo com anel interno 
emborrachado para melhor retenção do 
liquido. Graduada em escala numérica 
para ml com números nítidos, visíveis e 
gravados ao longo do corpo da seringa. 
Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgica contendo as informações sobre: 
tipo, data e validade da esterilização, 
procedência, fabricante, número de lote. 

UNI 15.000 
 R$             
0,30  

 R$           
4.500,00  

111 

Seringa com capacidade de 10ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote. 

UNI 5.000 
 R$             
0,50  

 R$           
2.500,00  



 

 

 

112 

Seringa com capacidade de 20ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer slip, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote. 

UNI 15.000 
 R$             
0,70  

 R$         
10.500,00  

113 

Seringa descartável - 60ml, bico Cateter: 
Seringa feita em plástico atóxico, 
esterilizada e embalada individualmente; 
embalagem em papel "grau cirúrgico" 
que garante sua esterilização e de fácil 
abertura; 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. 
Especificações técnicas: esterilizada por 
óxido de etileno; embaladas 
individualmente; 

UNI 500 
 R$             
2,77  

 R$           
1.385,00  

114 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 12 
Siliconizada. estéril. UNI 50 

 R$             
5,94  

 R$               
297,00  

115 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 16 
Siliconizada. estéril UNI 200 

 R$             
5,63  

 R$           
1.126,00  

116 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 18 
Siliconizada. estéril UNI 250 

 R$             
5,61  

 R$           
1.402,50  



 

 

 

117 

Sonda de nutrição enteral estéril 08: 
Características gerais: composição 
básica sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastropara passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda a sua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo acesso 
separado para a nutrição ou medicação, 
com tampas, com fio guia em aço inóx 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácilintrodução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
11,35  

 R$               
227,00  

118 

Sonda de nutrição enteral estéril 10: 
Características gerais: composição 
básica sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastro para passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda a sua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo acesso 
separado para a nutrição ou medicação, 
com tampas, com fio guia em aço inóx 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácil introdução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
10,78  

 R$               
215,60  

119 

Sonda de nutrição enteral estéril 12 
:Características gerais: composição 
básica  sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastropara passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda asua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo 
acessoseparado para a nutrição ou 
medicação, com tampas, com fio guia em 
aço inóxpré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácil introdução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
11,26  

 R$               
225,20  



 

 

 

120 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 8 
Sondas descartáveis, composta de tubo 
de pvc atoxico flexível com modelo de 
furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,72  

 R$                 
14,40  

121 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
10 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,76  

 R$                 
15,20  

122 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
12 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,81  

 R$                 
16,20  

123 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
18 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
1,07  

 R$                 
21,40  

124 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
20 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
1,66  

 R$                 
33,20  

125 

Sonda uretral nº08 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 5.000 
 R$             
0,89  

 R$           
4.450,00  

126 

Sonda uretral nº10 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 10.000 
 R$             
0,80  

 R$           
8.000,00  

127 

Sonda uretral nº12 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 25.000 
 R$             
0,83  

 R$         
20.750,00  

128 

Sonda uretral nº14 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 10.000 
 R$             
0,94  

 R$           
9.400,00  



 

 

 

129 

Soro fisiológico 0,9% frasco 100ml 
sistema aberto. Soro fisiológico é uma 
solução isotônica em relação aos 
líquidos corporais que contem 0,9%, em 
massa, de nacl em água destilada, ou 
seja, cada 100ml da solução aquosa 
contém 0,9 gramas do sal. 100 ml de 
soro fisiológico contem 0,354 gramas de 
na+ e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540gcl-: 
5.460g 

FR 4.000 
 R$             
2,26  

 R$           
9.040,00  

130 

Soro fisiológico 0,9% frascos 250ml, 
(sistema fechado tipo bolsa)): Soro 
fisiológico é uma solução isotônica em 
relação aos líquidos corporais que 
contem 0,9%, em massa, de nacl em 
água destilada, ou seja, cada 100ml da 
solução aquosa contém 0,9 gramas do 
sal. 100 ml de soro fisiológico contem 
0,354 gramas de na+ e 0,546 gramas de 
cl-, com ph 6 Composição (por litro): na+: 
3.540gcl-: 5.460g 

FR 2.000 
 R$             
2,42  

 R$           
4.840,00  

131 

Soro fisiológico 0,9% frascos 250ml 
(sistema fechado tipo garrafa): Soro 
fisiológico é uma solução isotônica em 
relação aos líquidos corporais que 
contem 0,9%, em massa, de nacl em 
água destilada, ou seja, cada 100ml da 
solução aquosa 100 ml de soro 
fisiológico contem 0,354 gramas de na+ 
e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540g cl-: 
5.460g ph : 6.0 (aprox.) 

FR 2.000 
 R$             
3,06  

 R$           
6.120,00  

132 

Soro fisiológico 0,9% frascos 500ml 
(sistema fechado): Soro fisiológico é uma 
solução isotônica em relação aos 
líquidos corporais que contem 0,9%, em 
massa, de nacl em água destilada, ou 
seja, cada 100ml da solução aquosa 
contém 0,9 gramas do100 ml de soro 
fisiológico contem 0,354 gramas de na+ 
e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540g cl-: 
5.460g ph : 6.0 (aprox.) 

FR 2.000 
 R$             
3,65  

 R$           
7.300,00  



 

 

 

133 

Soro solução de glicose 5% glicosado - 
frascos 250ml: Soro glicosado é uma 
solução isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de glicose 
(c6 h12 o6) em água destilada, cada 
100ml de soro glicosado contém 5 
gramas de glicose. 

FR 200 
 R$             
3,72  

 R$               
744,00  

134 

Termômetro clinico digital com ponta 
flexível, 100% resistente a agua, 
certificado pelo INMETRO - Apresentar 
amostra. 

UNI 50 
 R$          
26,46  

 R$           
1.323,00  

135 

Termômetro Digital Infra Vermelho Sem 
Contato Medição da Temperatura 
Corporea, Ambientes e Superfícies. 
Certificado pelo INMETRO. 1 ano de 
garantia. 

UNI 50 
 R$        
124,68  

 R$           
6.234,00  

136 

Tesoura SIMS 20 cm. Reta Uterina. 
Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 10 
 R$          
68,67  

 R$               
686,70  

137 

Teste rápido qualitativo, indicador do 
hormônio de gravidez (hCG - 
gonadotrofina coriônica humana) na 
urina.  Sua ponta absorvente deve ser 
posicionada no fluxo da urina por 5 
segundos. O aparecimento de uma linha 
rosa/púrpura no visor de controle indica o 
término do teste. Caso o resultado seja 
positivo, uma segunda linha rosa/púrpura 
aparecerá no visor de resultado. Pode 
ser realizado a qualquer hora do dia. 
Caixa com 100 testes 

CX 40 
 R$        
164,92  

 R$           
6.596,80  



 

 

 

138 

Tiras reagentes para teste de glicemia 
que façam amostras em sangue total 
com acesso capilar, venoso e arteria, 
para uso em pacientes adulto, crianças, 
gestantes e neonatos, por metodologia 
de biosensor amperometrico, com coleta 
de sangue pela parte superior e por 
aspiração, evitando a 
contaminaçãocruzada e faixa de medição 
do aparelho entre 20 a 600 MG/DL, 
aceitando-se valores superiores ou 
inferiores, informação de "LO" somente 
abaixo de 20 MG/DL e "HI" acima de 600 
MG/DL. Volume de amostra sanguínea 
até 0,5ml (microlitros) a validade deverá 
ser de no minimo 12 meses a partir da 
entrega do produto. Ser acondicionadas 
em caixa com 50 unidades, embaladas 
individualmente, ou frascos com 50 
unidades, tempo de leitura em até 10 
segundos. Contendo identificação, 
procedência, marca, data de validade, 
tipo de esterilização e registro no MS. 
Possuir certificado de boas pratica de 
fabricvação ANVISA. Apresentar 
prospecto e bula. Deverão ser fornecidos 
na forma de comodato, sem custos para 
o contratante: 500 aparelho glicosímetros 
no primeiro pedido. A empresa deverá 
fornecer software em portugues para 
transferencia de dados e gerenciamento 
dos resultados obtidos pelo monitor de 
glicemia, para computador, com 
gerenciamento de diversos relatorios, 
com controle de dispensação de tiras de 
glicemia por paciente, cabos USB, de 
acordo com as solicitações, para 
transferência de dados do aparelho para 
microcomputador, compativel com 
sistema operacional Windows e linux, e 
possibilidade de instalação em rede. A 
instalação do software e o treinamento 
de todo o sisitema, deverá ser realizaedo 
sem custo adicional.  

CX 6.000 
 R$          
27,20  

 R$       
163.200,00  

139 

Touca Descartável De Elástico. Touca de 
proteção sanfonada em formato de tiras 
fabricada em tecido não tecido (TNT), 
com elástico simples, atóxico, 
descartável, de uso único. Pacote com 
100 unidades. 

PCT 300 
 R$          
19,73  

 R$           
5.919,00  



 

 

 

140 

Umidificador de oxigênio frasco plástico 
de 250ml: Tampa e corpo de nylon com 
rosca em metal, com níveis máximo e 
mínimo. Adapta-se a qualquer válvula 
reguladora de cilindro. 

UNI 100 
 R$          
20,89  

 R$           
2.089,00  

141 

Vaselina Líquida. Emoliente para a pele, 
remoção de crostas e pomadas, pastas e 
outros produtos previamente utilizados 
na pele. Frasco com 1000ml. 

FR 100 
 R$          
28,55  

 R$           
2.855,00  

 
1. DAS AMOSTRAS/ REGISTRO DO MS/INMETRO/BULAS/RÓTULOS/ 

RDC/ANVISA/CERTIFICADOS/AFE/ E PROSPECTOS. 

Os participantes vencedores dos referidos itens que exigem apresentação dos mesmos, terão o prazo de 

05 (cinco) dias após o término do certame para encaminhá-las ao Almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Saúde, sito a Av. Felipe Schmidt, 1525, Centro, Braço do Norte/SC, aos cuidados de Manuella 

Serafim da Silva. 

 

“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o descabimento de impor-se a exigência 

em relação a todos os licitantes. A única alternativa será determinar que o licitante cuja ofertar-se sagrar-

se vencedora deverá apresentar a amostra antes da assinatura do contrato. Ou seja, os licitantes terão 

conhecimento de que, se saírem vencedores do certame, terão de encaminhar imediatamente a amostra do 

debito ofertado” (cf. Marçal Justen Filho in Pregão – Comentários a Legislação do Pregão Comum e 

Eletrônico, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 2003, p 116).  

 
1.2 A licitação será realizada por item. 
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 
PROJ./ATIV.: 2.048 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
CODIGO REDUZIDO:  12 E 14 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 
no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão 
no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 



 

 

 

Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil. (ANEXO IV) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do 
fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art.24, parágrafo 5º. 
 
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará à Bolsa 
de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma 
sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em 
conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo IV. 
 
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo IX para 
fins de habilitação, deverá apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUCESC com emissão não 
superior 90(NOVENTA) dias contados do dia da presente licitação quando do cadastramento da proposta inicial 
de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 

http://www.bll.org.br/


 

 

 

empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 
horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
4.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
4.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.13.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.13.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 
4.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014- TCU-Plenário). 
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de 
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do 
Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da 
LC nº 123, de 2006. 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
5.8.  
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
6.1.1. Valor unitário; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante; 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no 
Termo de Referência. 
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 



 

 

 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1% 
(um por cento). 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e 
objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 
em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 



 

 

 

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto. 
7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.28.1 no país; por empresas brasileiras; 
7.28.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 
7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 



 

 

 

7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
7.32 Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por 
objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos 
manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 
Pregoeiro. 
7.32.1 Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á 
a proposta classificada em primeiro lugar. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 10.024/2019. 
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1443/2020 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.8 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 



 

 

 

nacional, nos termos do(s) Decreto(s) n° 7.816, de 28/09/2012. 
8.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação 
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.9.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, 
para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.12 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.12.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
8.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, 
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 
 
9 DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 



 

 

 

formato digital, via sistema 1DOC: https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, no prazo de 
2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.6 Habilitação jurídica: 
9.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.6.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.6.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 
9.6.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 
17 a 19 e 165). 
9.6.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
9.6.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 
9.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede 
do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de 
funcionamento; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, 
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na forma da lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Consulta ao Portal Transparência onde menciona se há registro encontrado da Empresa e dos 
Sócios da Empresa participante, com detalhamento das Sanções Vigentes ao Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

9.7.1 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.8 Qualificação Econômico-Financeira. 
9.8.1 certidão negativa de falência e concordata (e-saj e e-proc) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 
9.9 Declaração assinada por representante legal da proponente, de que: 
9.9.1 Declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob 
as medidas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº8.666/93, conforme modelo do Anexo VII. 
9.9.2 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n. 4.358-02. 
9.9.3 Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com o Poder Público; 
9.9.4 Declaração de que não emprega em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público 
ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Munucipal - Art 9º inciso III da lei 
8.666/93 e Art 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XII. 
9.9.5 Declaração de responsabilidade conforme ANEXO X. 
9.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.11 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.13 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 
 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas.) horas, 
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
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representante legal. 
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 
11 DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 



 

 

 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Termo de Referência. 
 
15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 
ou emitido instrumento equivalente. 
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
15.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 
15.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.2 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
15.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
15.2.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN. 
15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 
contratação. 
15.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 



 

 

 

edital e anexos. 
15.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato ou da ata de registro de preços. 
15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro 
de preços. 
 
16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 
 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
18.1          As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19 DO PAGAMENTO 
19.1          As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado       
               dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3 apresentar documentação falsa; 
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6 não mantiver a proposta; 
20.1.7 cometer fraude fiscal; 
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo. 



 

 

 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (DEZ) dias, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (CINCO) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 
desde que devidamente aceito. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente 
à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

 
 
21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 
21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 



 

 

 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
21.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
21.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados. 
21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
21.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 
21.12.2 ANEXO II - Exigências para Habilitação; 
21.12.3 ANEXO III - Modelo de proposta; 
21.12.4 ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 
21.12.5 ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
21.12.6 ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 
21.12.7 ANEXO VII - Declaração Habilitação 
21.12.8 ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 
21.12.9 ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
21.12.10 ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
21.12.11 ANEXO XI - Declaração Vínculo 
21.12.12 ANEXO XII – Minuta deContrato  
21.12.13 ANEXO XIII – Ata De Registro 
 
 
 
Braço do Norte, 02 de Setembro de 2021 
 
 
 
 
 

ROBERTO KUERTEN MARCELINO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bll.org.br/


 

 

 

 
 
 
 

ANEXO – 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

2. OBJETO 

Registro de preços para a aquisição de materiais médico-hospitalares, conforme descriminados na tabela 

abaixo. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A realização de processo se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos 

materiais pela Secretaria de Saúde desta Administração Pública Municipal, para atendimento adequado aos 

munícipes atendidos na Unidades Básicas de Saúde. 
 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/SERVIÇO 

Conforme relação anexa com a descrição dos materiais médico hospitalar, unidade, quantidade e valor.   

 

5. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Felipe Schmidt, 1525, Centro, Braço do 

Norte-SC. 

 

6. PRAZO DE ENTREGA 

O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de 

fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar 

da data do recebimento da respectiva solicitação. 

 

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Funcionária responsável pelo setor: Manuella Serafim da Silva. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária: Manutenção da Atenção Básica; Projeto 

atividade:2048; Código reduzido:14 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR 

O valor total dos materiais conforme cotação integral, chega a monta de R$ 1.494.481,90 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais com noventa centavos). 

 

10. DAS AMOSTRAS/ REGISTRO DO MS/INMETRO/BULAS/RÓTULOS/ 

RDC/ANVISA/CERTIFICADOS/AFE/ E PROSPECTOS. 

Os participantes vencedores dos referidos itens que exigem apresentação dos mesmos, terão o prazo de 

05 (cinco) dias após o término do certame para encaminhá-las ao Almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Saúde, sito a Av. Felipe Schmidt, 1525, Centro, Braço do Norte/SC, aos cuidados de Manuella 

Serafim da Silva. 

 



 

 

 

 

 

“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o descabimento de impor-se a exigência 

em relação a todos os licitantes. A única alternativa será determinar que o licitante cuja ofertar-se sagrar-

se vencedora deverá apresentar a amostra antes da assinatura do contrato. Ou seja, os licitantes terão 

conhecimento de que, se saírem vencedores do certame, terão de encaminhar imediatamente a amostra do 

debito ofertado” (cf. Marçal Justen Filho in Pregão – Comentários a Legislação do Pregão Comum e 

Eletrônico, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 2003, p 116).  

 

10.  DO ITEM 02 – ABSORVENTE 

Esse material de higiene faz parte do Programa Saúde na Escola e por este motivo possui recurso 

especifico para seu custeio, conforme consta na Portaria 1.320 de 22 de junho de 2021, a qual segue 

anexa. Esclarecemos ainda que o valor cotado será pago pela dotação orçamentária PAB - 2048, 

código reduzido 12. 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total 

1 

Abaixador de lingua de mamdeira não 
embalado indivualmemte: modelo 
descartavel de maderia. Não esteril. 
Pacote com 100 unidades. 

PCT 600 
 R$             
6,83  

 R$           
4.098,00  

2 

Absorvente intimo feminino, com abas, 
fluxo: normal; cobertura: suave; formato 
anatômico; com canais laterais; circuito 
completo antivazamento; tripla proteção; 
com gel; composição: fibra de celulose, 
polipropileno, polímero superabsrovente, 
filme de polietileno, adesivos 
termoplásticos e papel siliconado; sem 
fibras de algodão; componentes atóxicos; 
não propensos a causar irritação em 
contato com a pele; testado 
dermatologicamente. Embalagem com 
número do lote, data de fabricação e 
validade mínima de 24 meses. Pacote 
com 8 unidades. 

PCT 800 
 R$             
4,99  

 R$           
3.992,00  

3 

Água Destilada para injeção. Estéril e 
apirogênica, seu uso objetiva a diluição e 
solubilização de medicamentos 
injetáveis. Ampolas plásticas contendo 
10 ml. 

AMP 2.500 
 R$             
0,44  

 R$           
1.100,00  

4 

Água Destilada para injeção. Estéril e 
apirogênica, seu uso objetiva a diluição e 
solubilização de medicamentos 
injetáveis. Sistema Fechado, Frasco 
contendo 250ml. 

FR 600 
 R$             
3,30  

 R$           
1.980,00  

5 

Água para autoclave. Galões de 5 litros. 
Apresentar AFE do Fabricante. GL 350 

 R$          
10,87  

 R$           
3.804,50  



 

 

 

6 

Agulha descartável 13x4,5. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 200 
 R$          
16,61  

 R$           
3.322,00  

7 

Agulha descartável 20x5,5. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 100 
 R$          
17,81  

 R$           
1.781,00  

8 

Agulha descartável 25x6. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO; 

CX 250 
 R$          
17,38  

 R$           
4.345,00  

9 

Agulha descartável 25x7. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 300 
 R$          
14,80  

 R$           
4.440,00  

10 

Agulha descartável 30x7. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 150 
 R$          
17,68  

 R$           
2.652,00  

11 

Agulha descartável 30x8. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 80 
 R$          
11,32  

 R$               
905,60  

12 

Agulha descartável 40x12. Cx com 100 
unidades. Apresentar registro do MS e 
INMETRO. 

CX 200 
 R$          
17,57  

 R$           
3.514,00  

13 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x15mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 12 
 R$        
155,33  

 R$           
1.863,96  

14 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x30mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 30 
 R$        
235,67  

 R$           
7.070,10  

15 

Agulha sistêmica para acupuntura 
25x40mm. Esterilizada por oxido de 
etileno. Caixas com 1000 unidades, 
dispostas em blister de pvc rígido, de 10 
em 10 unidades. Acompanha tubo 
aplicador de cor azul, para facilitar a 
identificação. 

CX 2 
 R$        
239,97  

 R$               
479,94  

16 

Álcool 70% etílico uso médico hospitalar 
1000ml L 2.000 

 R$          
11,68  

 R$         
23.360,00  



 

 

 

17 

Algodão hidrófilo 500gr – tamanho 
mínimo 24cm de largura, cor branca, 
puro, sem imperfeições. Acondicionado 
em rolo com camada contínua, sobre 
papel apropriado e embalado 
individualmente. Apresentar registro do 
MS e amostra. 

RL 600 
 R$          
20,70  

 R$         
12.420,00  

18 

Almotolia 250ml. Bico Reto, 
confeccionada em polietileno, e 
graduada em alto relevo. Cor 
transparente. 

UNI 300 
 R$             
4,23  

 R$           
1.269,00  

19 

Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2% 
Degermante. Indicado para antissepsia 
da pele no pré operatório. Embalagem 
com 1 litro 

L 200 
 R$          
19,18  

 R$           
3.836,00  

20 

Bandagem adesivo adulto bege Hipo-
alergênico, diâmetro 25mm. Caixa com 
500 unidades. 

CX 100 
 R$          
26,78  

 R$           
2.678,00  

21 

Bandagem adesivo infantil hipo-alérgico, 
com desenhos, diâmetro 25mm. Caixa 
com 500 unidades 

CX 100 
 R$          
38,90  

 R$           
3.890,00  

22 

Bloqueador solar FPS60 com vitamina E. 
Com fator de proteção UVB60 e UVA20. 
Oil - free. Frasco com 200ml 

FR 500 
 R$          
26,48  

 R$         
13.240,00  

23 

Bolsa Coletora de urina sistema fechado 
com capacidade para 2000ml. 
Características: conector universal com 
tampa, tubo extensor; tira para 
deambulação; alça de sustentação; 
câmara de Pasteur; filtro hidrófobo/ 
bacteriológico. Válvula anti refluxo. Bolsa 
com duas escalas de pinças. 
Especificações técnicas: conector 
escalonado para sonda uretro vesical 
com ponto de coleta para amostras de 
exame laboratoriais. Pinça ou clamp no 
tubo extensor para vedação, e no tubo 
de saída para desmame. Tubo extensor 
flexível com 120cm de comprimento no 
mínimo e amplo diâmetro interno e 
permite boa fluidez do liquido e de 
coágulos; alças de sustentações rígida 
dupla “U” para fixação ao leito e tira de 
deambulação que facilita a 
movimentação do paciente; câmara de 
pasteur flexível evita a ascensão de 
bactérias para o paciente e serve para a 
ordenha, auxiliando no desmanche de 
coágulos; filtro de ar hidrófobo (não 
molha) permite a saída de ar da bolsa, 
dando maior aproximação a aferição do 
voluma de urina; dando maior 
aproximação a aferição do volume de 

UNI 500 
 R$             
8,70  

 R$           
4.350,00  



 

 

 

urina; válvula anti- refluxo, tipo 
membrana evita o retorno de urina para o 
paciente. Bolsa coletora de PVC flexível, 
com dupla face, sendo a anterior 
transparente e a posterior branca, 
melhorando a identificação, com 
capacidade para 2000ml com escala 
graduada para volume maior a cada 
100ml. Tubo de saída, centralizado e 
verticalizado, (tubo de drenagem) com 
proteção e acomodação do tubo permite 
o esvaziamento, diminuindo o residual da 
bolsa e reduzindo a possibilidade de 
pingos após o esvaziamento, mesmo não 
havendo o fechamento total da pinça. 
Embalado em papel grau cirúrgico. 
Esterilizado a óxido etileno. Apresentar  
registro no MS. Apresentar amostra. 

24 

Campo fenestrado 23cm x 25cm em 
tecido UNI 70 

 R$          
19,63  

 R$           
1.374,10  

25 

Campo fenestrado 45cm x 50cm em 
tecido UNI 70 

 R$          
18,95  

 R$           
1.326,50  

26 

Cânula intermediaria confeccionada em 
silicone, aproximadamente 7mm de 
diâmetro, comprimento 2,1m. 

UNI 300 
 R$          
31,40  

 R$           
9.420,00  

27 

Cateter intravenoso nº22 em poliuretano 
ou teflon, cânula (agulha) em aço 
inoxidável, siliconizada, com bisel ultra 
afiada, canhão colorido, componente de 
união do tubo de agulha, promovendo 
comunicação com seu corpo, câmara 
que permite a confirmação da punção. 
Dispositivo de segurança que promova a 
proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do 
profissional, evitando assim qualquer tipo 
de contato do paciente ou profissional de 
saúde com agulha após a punção. Filtro 
hidrófobo facilita a punção, produto de 
uso único estéril, atóxico e epirogênico. 
Esterilizado por oxido de etileno com 
validade de 5 anos a partir da data de 
fabricação. 

UNI 300 
 R$             
1,51  

 R$               
453,00  



 

 

 

28 

Cateter intravenoso nº24 em poliuretano 
ou teflon, cânula (agulha) em aço 
inoxidável, siliconizada, com bisel ultra 
afiada, canhão colorido, componente de 
união do tubo de agulha, promovendo 
comunicação com seu corpo, câmara 
que permite a confirmação da punção. 
Dispositivo de segurança que promova a 
proteção da agulha de modo passivo, 
sem a necessidade de ação do 
profissional, evitando assim qualquer tipo 
de contato do paciente ou profissional de 
saúde com agulha após a punção. Filtro 
hidrófobo facilita a punção, produto de 
uso único estéril, atóxico e epirogênico. 
Esterilizado por oxido de etileno com 
validade de 5 anos a partir da data de 
fabricação. 

UNI 300 
 R$             
1,87  

 R$               
561,00  

29 

Coletor universal 70ml com pá. 
Confeccionado em polipropileno, tampa 
de 9mm de altura e 52mm de diâmetro, 
branca com rosca. Não estéril. Embalado 
em pacote com 100 unidades. 
Apresentar amostra. 

PCT 50 
 R$          
34,20  

 R$           
1.710,00  

30 

Compressa campo operatório. Composta 
de tecido 100% algodão, não estéril, 
gramatura 35g, com fio radiopaco, 
medindo 45x50cm. - Pacote com 50 
unidades. Apresentar registro no MS. 
Apresentar amostra. 

PCT 400 
 R$        
103,71  

 R$         
41.484,00  

31 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm 
constituída de tecido 100% algodão, com 
densidade de 13 fios por cm², 15cm x 
30cm quando aberta, com 05 dobras e 8 
camadas de modo a medir 7,5 x 7,5cm 
quando dobrada. 500gr por pacote no 
mínimo, com as bordas voltadas para 
parte interna e sem fios soltos. A 
compressa deverá ter boa capacidade de 
absorção, ser macia, isenta de 
impurezas, amido, alvejantes ópticos ou 
substâncias alergênicas. Pacotes com 
500 unidades, não estéril. O produto 
deverá atender na íntegra as 
especificações da NBR 13.843. 
Apresentar amostra e registro no ms. 

PCT 6.500 
 R$          
39,33  

 R$       
255.645,00  

32 

Compressa de gaze em rolo, "tipo 
queijo", medindo 91cm x 91 m, com 13 
fios por cm², não estéril, confeccionada 
em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 

RL 200 
 R$        
115,73  

 R$         
23.146,00  



 

 

 

camadas, massa por unidade "peso" 
1.987 kg com variação de 5% isento de 
embalagem, com trama fechada, textura 
uniforme, adequada, alvejada e 
hidrofilizada, isenta de resíduos, 
manchas, falhas, devem ser 
branqueadas, purificadas, isenta de 
alvejante óptico e amido, possuir ph com 
intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar 
hidrofilidade menor ou igual a 15 
segundos, sem filamento radiopaco, 
conforme normas abnt nbr 14.108, 
acondicionada em embalagem plástica 
com 01 unidades, garantindo a 
integridade do produto. Validade do 
produto: sessenta meses, conter nº de 
lote, constando produto interno e dados 
externos de identificação e procedência 
conforme portaria inmetro 106/2003. 
Apresentar registro no MS, Apresentar 
amostra. 

33 

Cuba Rim. Aço Inoxidável. Dimensões: 
26x12cm. Capacidade: 700ml. UNI 50 

 R$          
35,38  

 R$           
1.769,00  

34 

Cuba Redonda. Aço Inoxidável. 
Dimensões: 13x6 diâmetro/altura. 
Capacidade: 500ml 

UNI 50 
 R$          
32,69  

 R$           
1.634,50  

35 

Curativo a base de ácidos graxos 
essenciais, associado a óleos de girassol 
e copaíba, rico em ácidos linoleico e 
oleico, contendo ainda capricho, láurico, 
palmitato de retinila, acetato de tocoferol, 
BHT e lecitina de soja. Embalado em 
frasco tipo almotolia 200ml, com tampa 
inviolável e auto perfurante. Registro na 
ANVISA como correlato classe de risco 
III, com indicação para prevenção e 
tratamento de feridas. Na embalagem 
deverá conter nome e/ou marca do 
produto, lote e data de fabricação, prazo 
de validade, (quando necessário), 
técnico responsável. Apresentar bula do 
produto.  

FR 2.500 
 R$             
7,88  

 R$         
19.700,00  



 

 

 

36 

Cobertura estéril, não aderente, com 
camada de hidrofibras com 
carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 0,1 a 2,0%, muito 
absortiva dupla ou única, podendo conter 
ou não alginato de cálcio, que se adapte 
a superfície e/ou irregularidades da 
ferida, possua costuras de celulose 
regeneradas no sentido horizontal e 
vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para 
feridas agudas, crônicas, planas, 
cavitárias, com ou sem presença de 
biofilme, tamanho 10x10cm, apresentar 
bula do produto. 

UNI 200 
 R$          
62,93  

 R$         
12.586,00  

37 

Cobertura estéril, não aderente, com 
camada de hidrofibras com 
carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 0,1 a 2,0%, muito 
absortiva dupla ou única, podendo conter 
ou não alginato de cálcio, que se adapte 
a superfície e/ou irregularidades da 
ferida, possua costuras de celulose 
regeneradas no sentido horizontal e 
vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para 
feridas agudas, crônicas, planas, 
cavitárias, com ou sem presença de 
biofilme, tamanho 15x15cm, apresentar 
bula do produto. 

UNI 150 
 R$        
107,10  

 R$         
16.065,00  

38 

Curativo tratamento placa, interativo, 
composto de uma camada interna a base 
de 3 hidrocolóides - gelatina, pectina e 
carboximetilcelulose sódica- revestido de 
uma lâmina de poliuretano, impermeável 
a água e outros agentes externos. 
Absorvente, flexível, auto- aderente, 
ação bacteriostática, estéril, espessura 
fina, para prevenção e tratamento de 
úlcera de pele superficiais e feridas pós 
cirúrgicas. Tamanho 10 x 10. 

UNI 50 
 R$          
19,17  

 R$               
958,50  



 

 

 

39 

Detergente multi enzimático, baixíssima 
formação de espuma  contendo 5 
enzimas (protease, amilase, lipase, 
celulase e peptidase), com ph puro (7,5 a 
8,5), biodegradável, associado a uma 
combinação de alquilglucosídeo (3% 
p/p), álcool laurílico etoxilado (3%p/p), 
isento de nonil fenol etoxilado ou 
polialquilfenóis, específico para limpeza 
de instrumentais e materiais médicos 
hospitalares em lavadoras automáticas, 
termodesinfectadoras, ultra-sônicas e 
limpeza manual, com diluição única de 
uso igual ou acima de 2 ml por litro. 
Acondicionado em frascos com volume 
mínimo de 1 litro que garanta a 
integridade do produto. Rotulagem 
respeitando a legislação rdc 55/12, 
contendo o nome do produto, lote, data 
de validade e número do registro junto ao 
ministério da saúde. Apresentar rótulo e 
registro do produto. 

L 250 
 R$          
26,12  

 R$           
6.530,00  

40 

Dispositivo para abertura e irrigação com 
uma ponta perfurante, para uso em 
frascos de solução em sistema fechado. 
Adaptador para frascos de soro, sistema 
fechado, com dimensional do penetrador 
conforme NBR 14041, que facilita a 
utilização das soluções em almotolia e 
permita fracionamento por meio de 
conectores luer slip e lock de seringas e 
extensores. Deve possuir asas com pega 
ergonômica de no mínimo 31mm de 
ponta a ponta. Com protetores que 
garantam a esterilidade do produto após 
a abertura da embalagem. Embalagem 
em papel cirúrgico e esterilizado a óxido 
de etileno. Apresentar amostra.  

UNI 1.000 
 R$             
2,04  

 R$           
2.040,00  

41 

Eletrodo cardiológico adulto: Pacote com 
30 unidades Dorso de espuma, gel 
sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, 
pino de aço inoxidável e contra-pino de 
cloreto de prata (agcl). 

PCT 300 
 R$          
19,28  

 R$           
5.784,00  



 

 

 

42 

Equipo para soro macrogotas estéril, uso 
único, biocompatível, ponta perfurante, 
multiajustável com protetor, câmara de 
macrogotas flexível com capacidade 
mínimo de 9ml, liberando 20 gts/min, 
filtro de 15 micras para solução, filtro 
bacteriano para ar, tubo extensor em 
PVC aerado, atóxico e apirogênico, 
flexível com pinça rolete (regulador de 
fluxo destinado ao controle de 
gotejamento, regula o fluxo de solução 
entre zero e o máximo e com sistemas 
que permita encurtar o comprimento do 
tubo caso necessário) e pinça clamp 
(que assegure a interrupção do fluxo em 
zero quando necessário sem alterar a 
regulagem da pinça rolete). Ponto de 
infusão lateral (em Y) autovedante com 
protetor de dedos atendendo a NR32, 
conector macho rotativo slip e lock na 
mesma peça e tampa protetora com filtro 
que permita a retirada do ar do sistema 
sem desconectar a tampa. Medindo o 
sistema inteiro o mínimo de 150cm. 
Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, permitindo abertura em 
pétala, asséptica e segura, com selagem 
que garanta a integridade do produto até 
o momento da sua utilização. Apresentar 
registro no MS, certificado de 
conformidade com a portaria 502/11 
inmetro. Apresentar amostra.  

UNI 20.000 
 R$             
1,78  

 R$         
35.600,00  



 

 

 

43 

Equipo microgotas para solução 
parenteral.  Características: câmara 
flexível, gotejadoras microgotas  (60 
gotas /ml) transparente, filtro de 
partículas de 15µ que retém partículas 
em suspensão, regulador de fluxo de alta 
precisão que permite rigoroso controle de 
gotejamento, sem  causar  dano ou 
deterioração entre o regular do fluxo e o 
tubo, entrada de ar com filtro de 
partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 
0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, 
padrão iso, para conexão ao recipiente 
de solução com tampa protetora, tubo 
flexível em pvc, sem efeito memória, 
transparente de 1,5m, atóxico e 
epirogênico. Pinça clamp que 
proporcione uma oclusão rápida do fluxo 
sem rompimento do tubo ou efeito 
memória injetor lateral em y com suporte 
para os dedos. Item de segurança 
conforme nr 32. Conexão distal luer slip e 
lock rotativo na mesma peça, dispositivo 
de acesso venoso, que atenda a integra 
a portaria n°502, de 29/12/2011 - 
inmetro. A embalagem deverá conter na 
rotulagem dados como, equipo de uso 
único, data de validade, data de 
fabricação, lote e estéril. Embalado em 
papel grau cirúrgico, não permitindo colar 
após abertura. Apresentar cópia 
impressa do registro na anvisa, 
certificado de conformidade com a 
portaria 502/11 inmetro e rdc 02 anvisa. 

UNI 500 
 R$             
3,04  

 R$           
1.520,00  

44 

Escova para coleta cervical- estéril: 
Pacote com 100 unidades. Cabo plástico 
cilíndrico, medindo 19cm; com cerdas de 
formato levemente cônico, medindo 2cm 
de comprimento, sendo a base mais 
larga que o ápice e dispostas em 
aproximadamente 15 níveis paralelos da 
base ao ápice. O diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do 
cone, é de 0,5cm e o diâmetro menor, 
corresponde ás cerdas do ápice do cone, 
é de 0,3cm. Apresentar registro no MS. 
Apresentar amostra. 

PCT 200 
 R$          
48,20  

 R$           
9.640,00  



 

 

 

45 

Esfigmomanômetro aneroide mecânico 
de pressão arterial, com sistema de 
montagem interna livre de engrenagens 
com indicador de valores da pressão 
constituído por ponteiro que se desloca 
sobre uma escala circular, fornecendo a 
indicação da pressão arterial, atendendo 
aproximadamente a seguinte faixa de 
escala: Faixa de medição: 6 a 300 
mmHg, valor de uma divisão: 2mmHg, 
Graduação máxima: 304 mmHg, 
Graduação mínima: 6 mmHg com 
resistência a impacto cumprindo os 
padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, 
resistindo a quedas ou impactos de até 
76cm de altura, comprovado através de 
documento da fábrica. Não depender da 
utilização de pilhas ou baterias ou 
qualquer fonte de alimentação elétrica 
para seu pleno e seguro funcionamento. 
Manômetro totalmente aneroide com giro 
de 360º para fácil leitura e para evitar 
erros de paralax. Precisão Certificada 
pelo Inmetro de +- 3 mmHg. Sistema de 
troca rápida de braçadeiras; Manguito e 
perâ livre de látex; Braçadeira 
confeccionada em nylon, com 
fechamento por Velcro de alta duração e 
lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador 
da posição sobre artéria para a aferição 
e com marcador de limites de tamanhos 
impressos com marca de controle de 
circunferência do Braço. Acompanham o 
aparelho braçadeiras neonatal (7-10cm), 
infantil (12-16cm), adulto pequeno (20-
26cm), adulto (25-34cm), obeso (32-
43cm); Braçadeiras de cores variadas 
conforme diferenças de tamanho. 
Braçadeiras Homologadas pelo 
INMETRO, da mesma marca do 
Fabricante do aprelho. Garantia de 
Calibração de no mínimo 5 anos. 
Apresentar registro no ms, amostra, em 
conjunto com estetoscópio duplo para 
uso adulto e pediátrico, com auscultador 
fabricado em aço inox para medição de 
alta e baixa frequência, com excelente 
performance, designer avançado para 
auscultação mais precisa, durabilidade, 
fácil desinfecção e diafragmas em ambos 
os lados, sendo adulto e pediátrico, com 
hastes binaurais em alumínio na cor 
preta e olivas em silicone macias e 
anatômicas que proporciona melhor 
vedação acústica e conforto, anel com 
bordas anti-frio, tubo na cor preta em 

UNI 30 
 R$    
1.341,34  

 R$         
40.240,20  



 

 

 

forma de “Y” fabricado em PVC e mola 
embutida para melhor conforto e 
segurança. Acompanha o equipamento 
um par de olivas, duas membranas 
sobressalentes e um identificador de 
propriedades preso ao tubo, embalagem 
individual, manual em português, 
garantia de 5 anos contra defeito de 
fabricação. Apresentar registro do 
Ministério da Saúde. Apresentar amostra. 

46 

Esparadrapo cirúrgico impermeável. Com 
capa 10cm x 4.5m composto de tecido 
100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva isenta 
de borracha natural composta de óxido 
de zinco e resina. Fácil de rasgar e de 
excelente flexibilidade. Apresentar 
registro da anvisa. Apresentar amostra.  

RL 2.000 
 R$          
10,48  

 R$         
20.960,00  

47 

Espátula de Ayres pacote com 100 unid. 
PCT 250 

 R$             
8,65  

 R$           
2.162,50  

48 

Espéculo vaginal G lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (g), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais afastadas facilitando 
a visualização do colo do útero para o 
exame ginecológico, colposcópico e 
coleta de material para exames 
citológicos 

UNI 1.000 
 R$             
2,45  

 R$           
2.450,00  



 

 

 

49 

Espéculo vaginal M lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (m), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais  afastadas 
facilitando a visualização do colo do 
útero para o exame ginecológico, 
colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos 

UNI 4.500 
 R$             
1,68  

 R$           
7.560,00  

50 

Espéculo vaginal P lubrificado estéril 
grau cirúrgico: Produzido em poliestireno 
cristal nos tamanho (p), permite 
excelente transparência e transmissão 
luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 
ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) fabricado em poliestireno de 
alto impacto (psai), pigmentado e 
indeformável. O espéculo vaginal 
descartável tem como finalidade manter 
as paredes vaginais afastadas facilitando 
a visualização do colo do útero para o 
exame ginecológico, colposcópico e 
coleta de material para exames 
citológicos 

UNI 5.000 
 R$             
1,58  

 R$           
7.900,00  

51 

Fio de sutura catgut simples 2.0: fio de 
sutura catgut simples 0,70m com agulha 
2cm cortante. Cx. Com 24 envelopes 2-0. 
Caixas com 24 unidades 

CX 10 
 R$        
150,97  

 R$           
1.509,70  

52 

Fio de sutura n° 2.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades. fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos.Agulha em aço 
inoxidável - 3/8 circulo 

CX 10 
 R$          
59,75  

 R$               
597,50  



 

 

 

53 

Fio de sutura n° 3.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 30mm - caixa com 24 
unidades. fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável - 3/8 circulo 

CX 100 
 R$          
59,75  

 R$           
5.975,00  

54 

Fio de sutura n° 4.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades.Fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável. 

CX 100 
 R$          
59,25  

 R$           
5.925,00  

55 

Fio de sutura n° 5.0: Monofilamento 
preto, fio de sutura não absorvível, 45 
cm, agulha 20mm - caixa com 24 
unidades.Fio de sutura agulhado tem 
como finalidade a sutura agulhada de 
tecidos orgânicos, auxiliando em 
procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inoxidável. 

CX 10 
 R$          
59,25  

 R$               
592,50  

56 

Fita crepe adesiva branca hospitalar - 
16cmx50m RL 700 

 R$             
5,12  

 R$           
3.584,00  

57 

Fita Microporosa 5cm x 4,5m. Com capa.  
RL 7.000 

 R$             
4,92  

 R$         
34.440,00  

58 

Fita Microporosa 10cm x 4,5m. Com 
capa. Cor bege. RL 500 

 R$             
7,26  

 R$           
3.630,00  

59 

Fita teste para autoclave, com dorso de 
papel crepado, com excelente adesão e 
resistência a altas tempeturas, 
representando diferenciação e segurança 
no controle de materiais que devem 
passar pelo processo esterilização, 
possui listras que após o ciclo se tornam 
marrons, isenta de chumbo em rolos 
medindo 19cm de largura por 30m de 
cumprimento, embalada individualmente, 
constando externamente dados de 
identificação e procedência, data de 
validade, lote de fabricação.  

RL 500 
 R$             
5,62  

 R$           
2.810,00  



 

 

 

60 

Fixador celular em spray, embalagem 
com 100ml - fixador celular, indicado 
para fixação de esfregaços celulares em 
lâmina, deve ser aplicado sobre o 
esfregaço logo após a coleta, produto 
inofensivo a camada de ozônio (não 
contém cfc), conteúdo 100ml, 
embalagem constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
composição, data de fabricação e 
validade, marca, registro no MS. 

FR 100 
 R$             
8,11  

 R$               
811,00  

61 

Frasco de Nutrição Enteral. Capacidade 
para 300 ml. Tampa com membrana 
perfurável, adaptada aos equipos de 
alimentação enteral. Frasco graduado 
com escala de 50ml, com dispositivo 
para fixação em suporte. Atóxico. 

UNI 6.000 
 R$             
1,41  

 R$           
8.460,00  

62 

Garrote de Fixação para punção. Faixa 
Elástica para punção de veias com fivela 
em plástico abre e fecha fácil. Eficiência 
em procedimentos medico hospitalares e 
ambulatoriais que requeiram 
garroteamento do membro superior e/ou 
inferior.   

UNI 50 
 R$          
10,55  

 R$               
527,50  

63 

Gel Curativo de Hidrocolóide e Alginato 
de Cálcio e Sódio, constituído de agua 
purificada, propilenoglicol, 
carboximetilcelulose sódica, carbomero 
940, trietanolamina, alginato de cálcio e 
sódio, sorbado de potássio, ácido bórico, 
hidantoína, - conservantes estes de 
grande importância para manutenção da 
estabilidade do produto por até 28 dias 
após aberto – num ambiente aquoso, 
hidratante e absorvente, transparente na 
forma de gel, que apresenta a 
capacidade de hidratar feridas secas e 
absorver o exsudato, interagindo com 
diversos níveis de umidade da ferida, 
para cavidade profundas, úlceras de 
perna – venosa e arterial – pé diabético, 
cortes, abrasões e lacerações, 
queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras 
de pressão, ação hemostática, 
debridante, com ph neutro, com tampa 
flip top, tubo com 85gr, com 
apresentação de bula do produto. 

UNI 900 
 R$          
57,50  

 R$         
51.750,00  



 

 

 

64 

Gel para ultrassom: Frascos com 1kg É 
um gel especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para 
transmissão ultra-sônica, em aparelhos 
de ultra-sonografia, ecógrafos e 
dopplers. Devido sua composição 
química, seu rígido controle de qualidade 
(que inclui análise microbiológica da 
água e teste de limite microbiano), e seu 
modo de preparo. Não tem cor, 
mantendo o transdutor sempre limpo e 
sem manchas. Devido à sua 
consistência, não escorre, facilitando o 
exame e economizando gel. Não tem 
cheiro desagradável que costuma 
impregnar a pele dos pacientes. Não é 
gorduroso o que o torna facilmente 
absorvível por guardanapos de papel, 
algodão ou qualquer outro tecido, 
favorecendo sua remoção após o exame. 

FR 100 
 R$          
13,05  

 R$           
1.305,00  

65 

Histerômetro descartável estéril. 
Fabricado em poliestireno, na cor branca, 
possui segmento centimetrado de 15 cm, 
sendo a graduação de 4 a 15 cm. Possui 
anel cilíndrico (stopper) que se desloca 
ao longo da haste cilíndrica. 
Comprimento total de 25cm. Esterilizado 
por óxido de etileno e embalado em 
envelope de papel grau cirúrgico e filme 
de polietileno/polipropileno. 

UNI 300 
 R$          
80,97  

 R$         
24.291,00  

66 

Hipoclorito 1% de cloro ativo estabilizado 
(10.000 ppm). Embalagem com 1 litro L 100 

 R$             
7,44  

 R$               
744,00  

67 

Iodopovidona (povidine) 1 litro – PVPI 
degermante 10%: Solução com 
tensoativos ou degermante é um 
antisséptico à base de iodopovidona 
contendo tensoativos e agentes 
umectantes, responsáveis pela 
antissepsia das mãos e antebraços da 
equipe cirúrgica. 

L 80 
 R$          
27,65  

 R$           
2.212,00  

68 

Kit nebulizador bi valvulado para inalador 
pulmopar - adulto: Componentes da 
embalagem: - reservatório de 
medicamento com anteparo completo - 
extensão com bicos conectores - 
boquilha flexivel para uso oral - conector 
adaptador angular para máscara facial - 
máscara facial flexivel - adulto 

UNI 50 
 R$          
10,78  

 R$               
539,00  



 

 

 

69 

Kit nebulizador bi valvulado para inalador 
pulmopar - infantil: Componentes da 
embalagem: - reservatório de 
medicamento com anteparo completo - 
extensão com bicos conectores - 
boquilha flexivel para uso oral - conector 
adaptador angular para máscara facial - 
máscara facial flexível - infantil 

UNI 50 
 R$             
9,89  

 R$               
494,50  

70 

Lamina de Bisturi nº11. Estéril, fabricado 
em aço carbono, embaladas 
individualmente em material aluminizado. 
Caixa com 100 unidades. 

CX 50 
 R$          
31,60  

 R$           
1.580,00  

71 

Lamina de Bisturi nº15. Estéril, fabricado 
em aço carbono, embaladas 
individualmente em material aluminizado. 
Caixa com 100 unidades. 

CX 50 
 R$          
36,22  

 R$           
1.811,00  

72 

Lamina de microscopia: Lamina simples 
ponta fosca- caixa com 50 unidades 
26x76mm 

CX 200 
 R$             
7,73  

 R$           
1.546,00  

73 

Lanceta descartável p/ punção digital – 
com acionamento em gatilho lateral para 
coleta de sangue capilar. Com bisel 
trifacetado, confeccionada em corpo 
composto por polipropileno (plástico) 
rígido com designer ergonômico, com 
protetor plástico e dispositivo de 
segurança para fácil manuseio e na 
punção agulha 28G e profundidade 
1.5mm, retração automática da agulha 
acionada por contato, estéril, de uso 
único; devendo seguir a NR-32. Caixa c/ 
100un. Apresentar amostra. 

CX 1.000 
 R$          
51,93  

 R$         
51.930,00  

74 

Lanterna Clínica em Led. Lanterna 
portátil, em aço inox ou bronze, para 
auxiliar a iluminação nos exames clínicos 
de rotina. Apresentar amostra.  

UNI 30 
 R$          
43,75  

 R$           
1.312,50  

75 

Lençol hospitalar de papel não picotado 
50cm x 50mt Identificados com número 
do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Apresentar amostra. 

RL 1.000 
 R$          
10,65  

 R$         
10.650,00  

76 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 7.0: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 7.5 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 500 
 R$             
2,72  

 R$           
1.360,00  



 

 

 

77 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 7.5: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 7.5 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 600 
 R$             
2,45  

 R$           
1.470,00  

78 

Luva cirúrgica látex estéril par - nº 8.0: 
esterilizada a eto - baixo teor de 
proteínatamanho: 8,0 espessura: 0,17 
mm - matéria prima: puro látex natural 
padrão nacional, conforme nbr 13391 da 
abnt. 

PAR 1.200 
 R$             
2,27  

 R$           
2.724,00  

79 

Luva descartável estéril. Em EVA de alta 
densidade, com espessura de 0,02 
micra. Individual, estéril, ambidestra, 
transparente. Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades 

PCT 500 
 R$          
28,61  

 R$         
14.305,00  

80 

Máscara cirúrgica descartável, com 
elástico, confeccionada em material 
tecido não tecido para uso odonto-
médico-hospitalar, com tripla camada, 
sendo a camada intermediária 
constituída de filtro bacteriológico 
(meltblown). Elástico para fixação nas 
orelhas, com pregas horizontais, clip 
nasal embutido. Hipoalergenica, atóxica, 
inodora, maleável e resistente. Não 
estéril, de uso único. As barreiras 
filtrantes devem possuir efp 98% 
(eficiência de filtragem de partículas) e 
bfe 98% (eficiência de filtragem 
bacteriológica). Emabalagem com no 
mínimo 50 unidades. Deve conter na 
embalagem dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
validade, nº lote. Deve apresentar laudo 
comprobatório sobre o material utilizado 
e a eficiência de filtragem. Apresentar 
registro ms. Apresentar amostra.  

CX 5.000 
 R$          
38,93  

 R$       
194.650,00  

81 

Óculos de proteção, com lente incolor de 
policarbonato, para proteção dos olhos 
contra impactos de partículas volantes. 
Lentes com tratamento antiembaçante. 
Ponte nasal de policarbonato injetada na 
mesma peça da lente, com escudo 
lateral de policarbonato, hastes de 
comprimento regulável. Emabalados 
individualmente em saco plástico. 
Apresentar prospecto/ca.  

CX 50 
 R$             
5,49  

 R$               
274,50  



 

 

 

82 

Papel crepado 50x50cm c/ 500 folhas 
gramatura 60g/m². Apresentar laudo do 
IPT de pleno atendimento a NBR 14990. 

CX 10 
 R$        
254,63  

 R$           
2.546,30  

83 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
12x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%.  

RL 120 
 R$          
46,63  

 R$           
5.595,60  

84 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
15x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 250 
 R$          
57,53  

 R$         
14.382,50  

85 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
20x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 100 
 R$          
80,37  

 R$           
8.037,00  

86 

Papel grau cirúrgico rolo p/ autoclave 
25x50. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

RL 50 
 R$        
103,30  

 R$           
5.165,00  

87 

Pinça Anatômica Dente de rato, medindo 
12cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
15,35  

 R$               
307,00  

88 

Pinça Anatômica Dente de rato, medindo 
14cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
17,82  

 R$               
356,40  

89 

Pinça Anatômica Dissecção, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI – 420. Embalagem Plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, inclusive a marca no 
instrumental, procedência e 
rastreabilidade. Garantia mínima de 10 
anos contra defeitos de fabricação, 
produto fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
normas da ABNT.  

UNI 20 
 R$          
20,23  

 R$               
404,60  



 

 

 

90 

Pinça clínica para algodão nº17, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 30 
 R$          
12,39  

 R$               
371,70  

91 

Pinça de Allis medindo 20cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 40 
 R$          
85,95  

 R$           
3.438,00  

92 

Pinça Kelly, medindo 16cm curva, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
39,04  

 R$               
780,80  

93 

Pinça Kelly, medindo 16cm reta, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
46,66  

 R$               
933,20  

94 

Pinça Kocher Curva, medindo 14cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
44,30  

 R$               
886,00  



 

 

 

95 

Pinça Kocher Reta, medindo 14cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
46,57  

 R$               
931,40  

96 

Pinça Mosquito Curva, medindo 12 cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
26,65  

 R$               
533,00  

97 

Pinça Mosquito Reta, medindo 12 cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
25,83  

 R$               
516,60  

98 

Pinça Ponta Reta serrilhada para 
Acupuntura Auricular 10cm, 
confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT.  

UNI 10 
 R$          
19,22  

 R$               
192,20  



 

 

 

99 

Pinça Pozzi, medindo 24cm, para colo 
uterino. Confeccionada em Aço 
Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, inclusive a marca no 
instrumental, procedência e 
rastreabilidade. Garantia mínima de 10 
anos contra defeitos de fabricação, 
produto fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT. 

UNI 10 
 R$          
70,67  

 R$               
706,70  

100 

Porta Agulha Mayo Hegar, medindo 
16cm, confeccionada em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 20 
 R$          
47,48  

 R$               
949,60  

101 

Pvpi tópico 10%: Princípio ativo: 
polivinilpirrolidona iodo antiséptico de 
amplo espectro para pele e mucosa. 
Apresentação de 1000ml (1 litro) Limpar 
o local e em seguida aplicar com auxílio 
de gaze ou algodão 2 a 3 vezes ao dia. 
Medicamento similar: povidine 

L 100 
 R$          
26,23  

 R$           
2.623,00  

102 

Regulador de pressão – Válvula redutora 
de pressão para cilindro comum 
manômetro, com saída com fluxometro, 
para oxigênio medicinal.  

UNI 100 
 R$        
243,38  

 R$         
24.338,00  

103 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 19g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 500 
 R$             
0,30  

 R$               
150,00  

104 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 21g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 500 
 R$             
0,30  

 R$               
150,00  



 

 

 

105 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 23g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 1.000 
 R$             
0,30  

 R$               
300,00  

106 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 25g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 400 
 R$             
0,30  

 R$               
120,00  

107 

Scalp estéril para acesso venoso 
periférico - 27g Função: dispositivo de 
acesso ao fluxo de solução ao sistema 
venoso. Características gerais: 
composição básica: - conector proximal 
luer lock fêmea com tampa rosqueável; - 
tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível 
colorido; - cânula trifacetada em inox 
siliconizada; - protetor de cânula. 

UNI 400 
 R$             
0,30  

 R$               
120,00  

108 

Seringa de 100UI sem agulha, seringa 
esterilizada, residual zero. Dosagem 
nítida em unidade e extremamente 
precisa uma a uma de fácil leitura e 
precisão nas dosagens; embolo com 
borracha de ajuste e vedação precisa e 
extremamente leve. Informação sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. Apresentar 
registro da ANVISA, certificação do 
INMETRO. Atender as Normas 
Regulamentadoras existentes. 
Apresentar amostra. 

UNI 50.000 
 R$             
1,14  

 R$         
57.000,00  



 

 

 

109 

Seringa com capacidade de 03ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote.  

UNI 20.000 
 R$             
0,31  

 R$           
6.200,00  

110 

Seringa com capacidade de 05ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe, Embolo com anel interno 
emborrachado para melhor retenção do 
liquido. Graduada em escala numérica 
para ml com números nítidos, visíveis e 
gravados ao longo do corpo da seringa. 
Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgica contendo as informações sobre: 
tipo, data e validade da esterilização, 
procedência, fabricante, número de lote. 

UNI 15.000 
 R$             
0,30  

 R$           
4.500,00  

111 

Seringa com capacidade de 10ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer lock, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote. 

UNI 5.000 
 R$             
0,50  

 R$           
2.500,00  



 

 

 

112 

Seringa com capacidade de 20ml, 
descartável, sem agulha, em 
polipropileno, estéril, siliconizada, com 
bico rosca dupla tipo luer slip, que 
permita o uso de todas as marcas de 
agulhas que atenda a NR32. Apresentar 
afe do fabricante, Embolo com anel 
interno emborrachado para melhor 
retenção do liquido. Graduada em escala 
numérica para ml com números nítidos, 
visíveis e gravados ao longo do corpo da 
seringa. Embalada individualmente em 
papel grau cirúrgica contendo as 
informações sobre: tipo, data e validade 
da esterilização, procedência, fabricante, 
número de lote. 

UNI 15.000 
 R$             
0,70  

 R$         
10.500,00  

113 

Seringa descartável - 60ml, bico Cateter: 
Seringa feita em plástico atóxico, 
esterilizada e embalada individualmente; 
embalagem em papel "grau cirúrgico" 
que garante sua esterilização e de fácil 
abertura; 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. 
Especificações técnicas: esterilizada por 
óxido de etileno; embaladas 
individualmente; 

UNI 500 
 R$             
2,77  

 R$           
1.385,00  

114 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 12 
Siliconizada. estéril. UNI 50 

 R$             
5,94  

 R$               
297,00  

115 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 16 
Siliconizada. estéril UNI 200 

 R$             
5,63  

 R$           
1.126,00  

116 

Sonda de folley 2 vias siliconada nº 18 
Siliconizada. estéril UNI 250 

 R$             
5,61  

 R$           
1.402,50  



 

 

 

117 

Sonda de nutrição enteral estéril 08: 
Características gerais: composição 
básica sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastropara passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda a sua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo acesso 
separado para a nutrição ou medicação, 
com tampas, com fio guia em aço inóx 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácilintrodução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
11,35  

 R$               
227,00  

118 

Sonda de nutrição enteral estéril 10: 
Características gerais: composição 
básica sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastro para passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda a sua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo acesso 
separado para a nutrição ou medicação, 
com tampas, com fio guia em aço inóx 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácil introdução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
10,78  

 R$               
215,60  

119 

Sonda de nutrição enteral estéril 12 
:Características gerais: composição 
básica  sonda enteral em poliuretano 
radiopaco, estéril, biocompativel, flexível, 
com ponta distal plástica transparente 
revestindo cilindros de aço inoxidável 
que garantam o lastropara passagem ao 
intestino alto, e maleabilidade adequada, 
com marcas em toda asua extensão, 
conector proximal com dupla entrada 
universal em y permitindo 
acessoseparado para a nutrição ou 
medicação, com tampas, com fio guia em 
aço inóxpré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e de 
fácil introdução e retirada. 

UNI 20 
 R$          
11,26  

 R$               
225,20  



 

 

 

120 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 8 
Sondas descartáveis, composta de tubo 
de pvc atoxico flexível com modelo de 
furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,72  

 R$                 
14,40  

121 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
10 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,76  

 R$                 
15,20  

122 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
12 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
0,81  

 R$                 
16,20  

123 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
18 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
1,07  

 R$                 
21,40  

124 

Sonda nasogástrica pvc estéril curta nº 
20 Sondas descartáveis, composta de 
tubo de pvc atoxico flexível com modelo 
de furação especifica e conector com 
tampa. 

UNI 20 
 R$             
1,66  

 R$                 
33,20  

125 

Sonda uretral nº08 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 5.000 
 R$             
0,89  

 R$           
4.450,00  

126 

Sonda uretral nº10 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 10.000 
 R$             
0,80  

 R$           
8.000,00  

127 

Sonda uretral nº12 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 25.000 
 R$             
0,83  

 R$         
20.750,00  

128 

Sonda uretral nº14 descartável, fabricada 
em silicone, atóxico, flexível, 1 furo e 
ponta fechada, conector com tampa. 
Comprimento de 40 cm. Esterilizada em 
papel grau cirúrgico 

UNI 10.000 
 R$             
0,94  

 R$           
9.400,00  



 

 

 

129 

Soro fisiológico 0,9% frasco 100ml 
sistema aberto. Soro fisiológico é uma 
solução isotônica em relação aos 
líquidos corporais que contem 0,9%, em 
massa, de nacl em água destilada, ou 
seja, cada 100ml da solução aquosa 
contém 0,9 gramas do sal. 100 ml de 
soro fisiológico contem 0,354 gramas de 
na+ e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540gcl-: 
5.460g 

FR 4.000 
 R$             
2,26  

 R$           
9.040,00  

130 

Soro fisiológico 0,9% frascos 250ml, 
(sistema fechado tipo bolsa)): Soro 
fisiológico é uma solução isotônica em 
relação aos líquidos corporais que 
contem 0,9%, em massa, de nacl em 
água destilada, ou seja, cada 100ml da 
solução aquosa contém 0,9 gramas do 
sal. 100 ml de soro fisiológico contem 
0,354 gramas de na+ e 0,546 gramas de 
cl-, com ph 6 Composição (por litro): na+: 
3.540gcl-: 5.460g 

FR 2.000 
 R$             
2,42  

 R$           
4.840,00  

131 

Soro fisiológico 0,9% frascos 250ml 
(sistema fechado tipo garrafa): Soro 
fisiológico é uma solução isotônica em 
relação aos líquidos corporais que 
contem 0,9%, em massa, de nacl em 
água destilada, ou seja, cada 100ml da 
solução aquosa 100 ml de soro 
fisiológico contem 0,354 gramas de na+ 
e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540g cl-: 
5.460g ph : 6.0 (aprox.) 

FR 2.000 
 R$             
3,06  

 R$           
6.120,00  

132 

Soro fisiológico 0,9% frascos 500ml 
(sistema fechado): Soro fisiológico é uma 
solução isotônica em relação aos 
líquidos corporais que contem 0,9%, em 
massa, de nacl em água destilada, ou 
seja, cada 100ml da solução aquosa 
contém 0,9 gramas do100 ml de soro 
fisiológico contem 0,354 gramas de na+ 
e 0,546 gramas de cl-, com ph 6 
Composição (por litro): na+: 3.540g cl-: 
5.460g ph : 6.0 (aprox.) 

FR 2.000 
 R$             
3,65  

 R$           
7.300,00  



 

 

 

133 

Soro solução de glicose 5% glicosado - 
frascos 250ml: Soro glicosado é uma 
solução isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5%, em massa, de glicose 
(c6 h12 o6) em água destilada, cada 
100ml de soro glicosado contém 5 
gramas de glicose. 

FR 200 
 R$             
3,72  

 R$               
744,00  

134 

Termômetro clinico digital com ponta 
flexível, 100% resistente a agua, 
certificado pelo INMETRO - Apresentar 
amostra. 

UNI 50 
 R$          
26,46  

 R$           
1.323,00  

135 

Termômetro Digital Infra Vermelho Sem 
Contato Medição da Temperatura 
Corporea, Ambientes e Superfícies. 
Certificado pelo INMETRO. 1 ano de 
garantia. 

UNI 50 
 R$        
124,68  

 R$           
6.234,00  

136 

Tesoura SIMS 20 cm. Reta Uterina. 
Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420. Embalagem Plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
inclusive a marca no instrumental, 
procedência e rastreabilidade. Garantia 
mínima de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, produto fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

UNI 10 
 R$          
68,67  

 R$               
686,70  

137 

Teste rápido qualitativo, indicador do 
hormônio de gravidez (hCG - 
gonadotrofina coriônica humana) na 
urina.  Sua ponta absorvente deve ser 
posicionada no fluxo da urina por 5 
segundos. O aparecimento de uma linha 
rosa/púrpura no visor de controle indica o 
término do teste. Caso o resultado seja 
positivo, uma segunda linha rosa/púrpura 
aparecerá no visor de resultado. Pode 
ser realizado a qualquer hora do dia. 
Caixa com 100 testes 

CX 40 
 R$        
164,92  

 R$           
6.596,80  
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Tiras reagentes para teste de glicemia 
que façam amostras em sangue total 
com acesso capilar, venoso e arteria, 
para uso em pacientes adulto, crianças, 
gestantes e neonatos, por metodologia 
de biosensor amperometrico, com coleta 
de sangue pela parte superior e por 
aspiração, evitando a 
contaminaçãocruzada e faixa de medição 
do aparelho entre 20 a 600 MG/DL, 
aceitando-se valores superiores ou 
inferiores, informação de "LO" somente 
abaixo de 20 MG/DL e "HI" acima de 600 
MG/DL. Volume de amostra sanguínea 
até 0,5ml (microlitros) a validade deverá 
ser de no minimo 12 meses a partir da 
entrega do produto. Ser acondicionadas 
em caixa com 50 unidades, embaladas 
individualmente, ou frascos com 50 
unidades, tempo de leitura em até 10 
segundos. Contendo identificação, 
procedência, marca, data de validade, 
tipo de esterilização e registro no MS. 
Possuir certificado de boas pratica de 
fabricvação ANVISA. Apresentar 
prospecto e bula. Deverão ser fornecidos 
na forma de comodato, sem custos para 
o contratante: 500 aparelho glicosímetros 
no primeiro pedido. A empresa deverá 
fornecer software em portugues para 
transferencia de dados e gerenciamento 
dos resultados obtidos pelo monitor de 
glicemia, para computador, com 
gerenciamento de diversos relatorios, 
com controle de dispensação de tiras de 
glicemia por paciente, cabos USB, de 
acordo com as solicitações, para 
transferência de dados do aparelho para 
microcomputador, compativel com 
sistema operacional Windows e linux, e 
possibilidade de instalação em rede. A 
instalação do software e o treinamento 
de todo o sisitema, deverá ser realizaedo 
sem custo adicional.  

CX 6.000 
 R$          
27,20  

 R$       
163.200,00  
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Touca Descartável De Elástico. Touca de 
proteção sanfonada em formato de tiras 
fabricada em tecido não tecido (TNT), 
com elástico simples, atóxico, 
descartável, de uso único. Pacote com 
100 unidades. 

PCT 300 
 R$          
19,73  

 R$           
5.919,00  
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Umidificador de oxigênio frasco plástico 
de 250ml: Tampa e corpo de nylon com 
rosca em metal, com níveis máximo e 
mínimo. Adapta-se a qualquer válvula 
reguladora de cilindro. 

UNI 100 
 R$          
20,89  

 R$           
2.089,00  
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Vaselina Líquida. Emoliente para a pele, 
remoção de crostas e pomadas, pastas e 
outros produtos previamente utilizados 
na pele. Frasco com 1000ml. 

FR 100 
 R$          
28,55  

 R$           
2.855,00  

 

 

 

 

ANEXO II 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 03/2021 

1. HABILITAÇÃO 
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados  pelo sistema 

1DOC: https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, com posterior encaminhamento do 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante 
a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da 
Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Braço do Norte, 
na Avenida Felipe Schimidt, nº 2070, Centro, Braço do Norte/SC, CEP: 88750-000, aos cuidados da Comissão de 
Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 
 

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
1.2.1 Habilitação Jurídica 
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
a. registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
d. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

1.2.2 Regularidade Fiscal 
a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de funcionamento; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 

https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147


 

 

 

forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, na forma da 
lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Consulta ao Portal Transparência onde menciona se há registro encontrado da Empresa e dos Sócios da 
Empresa participante, com detalhamento das Sanções Vigentes ao Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc  
 

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:  
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do 

anexo VI; 
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos 
termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII; 
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), 
conforme modelo do Anexo VIII; 
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de 
órgão direto ou indireto da Administração Municipal - Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto 
Municipal nº 6615, conforme Anexo XI. 
e) Declaração de Responsabilidade - CONFORME ANEXO X. 

 
1 Qualificação Econômico-Financeira 
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelos sistemas ESAJ e EPROC, dentro de seu prazo de 
validade.  
1.1. Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão 

negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. 
1.2. falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias de sua emissão. 
1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser 
autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer 
documento em papel termo sensível (Fac- símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
1.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação. 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a 
filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 
data estabelecida para o recebimento das propostas. 
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

 

corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

 

ANEXO III 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 03/FMSBN/2021 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 03/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e 
CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. PROPOSTA: R$ (Por 
extenso) 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, 12 (doze) meses a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo 0I, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) Razão Social: 
Ramo de Atividade:  
Endereço: 
Complemento:  
Bairro:  
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial:     Inscrição Estadual: 
Representante Legal:       RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mail Financeiro:       Telefone: 
E-mail para informativo de edital ME/EPP: (  ) SIM ( ) Não 
 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, 
em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil. 
4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de 
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 



 

 

 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 
neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
Local e data:     
 
 
   
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
ANEXO 4.1 
 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL 
 
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
 

Operadores 

1 Nome
: CPF: 
Telefone: 

 
Função
: 
Celular: 

 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

 
 

2 Nome:  
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

 
 

3 Nome:  
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 
 



 

 

 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por 
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à BLL 
- Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento 
das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no 
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 
Eletrônica. 

 
 
Local e data:     
 
 
 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

ANEXO V 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
-  

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante 
boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) 
dias após a adjudicação 
- com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 
bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 



 

 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e 
cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha 
ou de Chave Eletrônica. Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da 
plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) 
ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data:    
 

 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
 

ANEXO VI 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021  
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº  , sediada. (Endereço Completo) 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico nº 03/2021 instaurada pela Prefeitura Municipal de Braço do Norte, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. (Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 



 

 

 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 

 

ANEXO VII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
(Nome da Empresa) 
 
 
CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 
 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VIII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 
CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  
 
 
 
 
OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 
CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021  
 

DECLARAÇÃO 
 
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 
 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de 
ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 
 
 

 
Local e data 
 
 
 

 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO X 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/202 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n.03/2021 da Prefeitura 
Municipal de Braço do Norte, que a empresa ....................... tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei. 
 
 
 
Local e data: 
 
 
 
Assinatura e carimbo da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO XI 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Razão Social)    
CNPJ/MF Nº    
Sediada   
(Endereço Completo) 
 
 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 
Eletrônico nº03/2021, instaurada pelo Município de Braço do Norte não integra nosso corpo social, nem nosso 
quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal. 
 
 
Por ser verdade, firmamos o presente.  
 
 
Data    
Local   
Nome do declarante    
RG  
CPF   
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 
CNPJ. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO XII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/FMSBN/2021 
 

MINUTA DE CONTRATO MINUTA Nº  /2021 
 
Contrato, que entre si celebram a O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.349.236/0001-09, sediada na AV. Felipe Schmidt, nº 2070, Centro, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor 
ROBERTO KUERTEN MARCELINO, e 
  , empresa estabelecida em  (endereço completo), inscrita no 
CNPJ/MF sob n.   , doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada 
por seu 
  , Senhor  ,   (nacionalidade),  
(estado civil), inscrito no CNPF n.   , mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes 
cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
“PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A 
RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE 
DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” 
 
de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços unitários homologados, conforme descrições e marcas 
adiante descritas. 
 
(.........................)  
 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 37/2021 - Edital 
de Pregão Eletrônico n. 03/2021-PR, de 30 de Setembro de 2021, no valor total de R$    
(  ). 
 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo Prefeito Municipal 
serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação e requisição formal da Secretaria de 
Saúde, em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.  

 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 



 

 

 

Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com 
a necessidade e as solicitações, nos locais indicados pela Prefeitura de Braço do Norte. 

Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação e requisição formal da Secretaria de 
Saúde, em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.  

Os prazos de que tratam o item 2.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em  de  de 2021, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A garantia mínima ou validade do produto deverá ser no mínimo de 03(três) meses a partir da data de entrega.  

A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo da Prefeitura 
Municipal de Braço do Norte, decorrente de sua utilização. 

 
CLÁUSULA VII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações do orçamento municipal, classificadas e codificadas sob o n 

 
PROJ./ATIV.: 2.048 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
CODIGO REDUZIDO:  12 E 14 
 
CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de qualquer 
cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 31/2021 - Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2021-PR, de 10 de 
Agosto de 2021, da Prefeitura Municipal de Braço do Norte. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Braço do Norte, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, no caso de a mesma: 

I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto; 
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
VII.  



 

 

 

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da 
Lei n. 8.666/93. 
 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Braço do Norte e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da 
notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente instrumento 
de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo que para 
dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/ SC. 
 
 
Braço do Norte/SC, xxxxx de 2021. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
Sr. Roberto Kuerten Marcelino 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sr. xxxxxxxxxxxxxx  

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
 
 

THIAGO CORREA TANCREDO 
CPF: 040.734.739-99 

 
 
 
 

WANDO FURLAN CEOLIN 
CPF: 036.460.889-74 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2021 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/FMSBN/2021 

 
ANEXO XIII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos 00 (-------) dias do mês de ------ do ano de 2021, o Município de Braço do Norte, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, designada pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 de Abril de 2021 e Portaria Municipal nº. 284 
de 17 de Maio de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Eletrônico  
03/FMSBN/2021, que objetiva o “PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BRAÇO DO NORTE/SC”, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores 
classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se 
esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 7.892, de 
23/01/2013.  
 
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
“PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.” 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Braço do Norte não será obrigada a 
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições.  
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto 
nº7.892/13, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  
 
CLAÚSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 03/2021. 



 

 

 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso.  
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão Eletrônico nº 
03/2021, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.  
 
CLÁUSULA QUINTA – FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
Os materiais descritos no Termo de Referência deste edital, deverão ser entregues de forma parcelada e contínua 
quando de sua necessidade, tendo um prazo máximo de sua entrega em até 05 (CINCO) dias contados do 
recebimento da autorização de fornecimento, expedido pelo Fundo Municipal de Saúde. As despesas de entrega 
são pôr conta e risco das empresas, estando todos os materiais em perfeito estado de uso e conservação, dentro 
de seu prazo de validade. 
 
A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o 

ato do recebimento não importará na aceitação. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a 

qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. A garantia mínima ou validade do 

produto deverá ser no mínimo de 03(três) meses a partir da data de entrega. A licitante vencedora deverá garantir a 

qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, decorrente de sua 

utilização. 

CLAÚSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da presente 
licitação ou conforme disponibilidade financeira. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar 
na Secretaria de Administração, até o dia 5º dia da entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura devidamente 
atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento pelo 
fornecedor.  
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente:  
- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.  
- Cancelamento do registro na Ata.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até 
5 (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior.  



 

 

 

- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita pelo órgão 
ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nas seguintes sanções.  
- Advertência.  
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da data do 
inadimplemento.  
Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução total.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 
cinco (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação que será concedida sempre que o fornecedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de decorridos o prazo da sanção aplicado 
com subitem anterior.  
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.  
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, 
inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata. E em atendimento ao § 1º, art. 28 
da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços.  
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  
Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no 
art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  
Pela Administração, quando:  
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;  
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;  
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram 
origem ao registro de preços;  
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação 
em imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação;  
 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços:  



 

 

 

a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não 
aceita as razões do pedido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
FORNECIMENTO  
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo responsável 
relativo a pasta solicitante.  
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente 
autorizados pelo órgão requisitante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, para 
dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável 
pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 
Braço do Norte, 00 de ----- de 2021. 

 

 
PATRICIA ALEXANDRA D. TELES 
 

 
PREGOEIRO 

 

THIAGO CORREA  TANCREDO  
EQUIPE 

 

 
FABIANO PIRES DE OLIVEIRA 

 
EQUIPE 

 

 
JULIANA SPIEKER DA SILVA 
 

 
EQUIPE 

 

 

NOME DO PARTICIPANTE EMPRESA ASSINATURA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


