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REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO Nº 008/2020 

 

 

 

LOTE / ITEM:  01 ao 134 

DATA ABERTURA: 19/02/2020 

HORÁRIO: 09:00 horas. 

 

 

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO, representada por sua 

Diretora Administrativa Interina, Vera Rosane Toscani Vaz Helfensteller,  torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de Pregão 

Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS com adjudicação pelo menor preço por lote, para os 

fins e nos termos e condições elencados no presente Edital, que se regerá pela Lei Federal nº  

8.666/93, e suas alterações, a Lei Federal  nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº5324/15 e Decreto 

Municipal n° 5575/16, que Regulamentam o Pregão no âmbito local, e pela Portaria nº 284/2019, 

que nomeia o Pregoeiro e a equipe de apoio.  

O recebimento dos envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO 

ocorrerá, impreterivelmente, no dia e até a hora acima mencionados, no Setor de Licitações, 

localizada no Prédio da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, Rua: Castro Alves, 948, 

Bairro Tamandaré, Esteio RS. 

 

1. DO OBJETO 

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Material Médico de uso Hospitalar para 

período de 06 (seis), conforme descrição no anexo II, Termo de Referência. 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1 Os Licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, com apenas um 

representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

     2.1.1 Tanto o documento de identificação, quanto o credenciamento, deverá ser apresentado fora 

do envelope de Proposta. 

2.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa Proponente, deverá apresentar cópia 

do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e para prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame. Obrigatória a apresentação de documento de identidade. 

 

b) se procurador, preposto ou credenciado, deverá apresentar instrumento  de procuração ou termo 

de credenciamento – Anexo IV deste Edital, outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) que confirme(m) ser o 

outorgante representante legal da licitante (Registro comercial no caso de empresa individual, ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores). É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 
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c) Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

presença do Licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

d) Se Empresa de Pequeno Porte ou microempresa, apresentar Certidão simplificada ou cópia de 

enquadramento em ME ou EPP autenticada pela junta Comercial. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão entregar ao Pregoeiro 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados, contendo, no anverso, a seguinte identificação: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO –LOTES (01 a 134) 

PREGÃO N° 002/2020 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO 

Proponente: 

CNPJ: 

Fone/Fax/e-mail: 

Data da abertura: 19 de Fevereiro de 2020 – Hora: 09:00 horas. 

 

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO – LOTES ( 01 a 134 ) 

PREGÃO N° 002/2019 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO 

Proponente: 

CNPJ: 

Fone/Fax/e-mail: 

Data da abertura: 19 de Fevereiro de 2020 – Hora:  09:00 horas. 

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO (Envelope n° 01) 

4.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada com preço fixo e irreajustável e de acordo com 

modelo constante no Anexo III, deste Edital, em papel timbrado ou com carimbo da empresa, 

datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 

redigidas em linguagem clara, em língua portuguesa, sendo, a última folha, assinada pelo 

representante legal da empresa Proponente e as demais rubricadas pelo mesmo. 

4.2 Constarão obrigatoriamente na Proposta de Preços: 

   4.2.1 A Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, número de sua inscrição no 

CNPJ, telefone/fax/e-mail. 

   4.2.2 Valor unitário e total, em moeda nacional (R$), para o fornecimento especificado no Anexo 

II – Termo de Referência. Nos referidos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 

e comerciais que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que 

venha a incidir sobre o preço. Especificação clara e detalhada do objeto licitado oferecido, vedada a 

propositura de alternativas, ficando os licitantes limitados às especificações deste edital, observando 

a ordem numérica disposta e indicando a marca, sendo que esta deverá ser obrigatoriamente 

especificada, podendo ser ofertada mais de uma marca mantendo preço único. 

       4.2.2.1 Caso haja incidência de ICMS e/ou IPI, as alíquotas destes tributos deverão estar 

destacadas na proposta. 

       4.2.2.2 Havendo redução na base de cálculo de qualquer tributo, a mesma deverá estar 

destacada na proposta, devidamente justificada. 

       4.2.3 Prazo de validade da Proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contada da data limite 

prevista para a entrega das Propostas. 

       4.3 Se as propostas contemplarem tributação com alíquotas diferenciadas, o Pregoeiro solicitará 

na fase de lances, a equalização das mesmas para fins de julgamento. 
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 5. DA DOCUMENTAÇÃO (Envelope n° 02) 

5.1 CRC: 

O Proponente poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por órgão 

ou entidade pública, válido na data prevista para a apresentação das Propostas. Caso algum dos 

documentos elencados no corpo do CRC esteja com o prazo de validade expirado, o Licitante 

deverá apresentar documento válido, juntamente com o CRC. Na hipótese do Licitante não possuir 

CRC, deverá ser apresentada a relação de documentos a seguir: Caso no CRC falte algum dos docs. 

Abaixo relacionado estes deverão ser anexados ao CRC. 

 

5.1.1 Habilitação Jurídica: 

         5.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

         5.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

         5.1.1.4 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 exigir. 

 

5.1.2 Regularidade Fiscal: 

         5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

         5.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 

relativo à sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

         5.1.2.3 Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional através de certidão conjunta 

expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

         5.1.2.4 Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante 

ou outra equivalente da forma da lei e, nos casos em que a emissão da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-

Fatura for da filial do Licitante, a comprovação deverá vir acompanhada das certidões negativas 

relativas à regularidade fiscal deste local; 

         5.1.2.5 Prova de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido 

pela Caixa Econômica Federal; 

        5.1.2.6 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, fornecida pelo INSS. 

        5.1.2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, com prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados de sua emissão, conforme determina a Lei 12.440/2011. 

       5.1.2.9 Declaração do Licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos; 

 

5.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

         5.1.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

         5.1.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

5.1.4 Qualificação Técnica: 
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        5.1.4.1 Comprovar licenciamento da empresa licitante, perante o órgão sanitário competente, 

para exercer as atividades de comercialização e venda de materiais. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

      5.1.5.1 As certidões e demais documentos apresentados, que não indicarem a data/prazo de 

validade, serão aceitos se emitidos em até 90 (noventa) dias que antecedem à sessão de abertura do 

Pregão; 

      5.1.5.2  Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições competentes, 

quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, nem 

mesmo aqueles documentos apresentados em língua estrangeira; 

 

      5.1.5.3 A apresentação da Documentação implica a afirmação, por parte do Proponente, da 

inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, e a obrigatoriedade do mesmo em declarar 

fatos supervenientes, sob pena de inabilitação. 

      5.1.5.4 Se Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar Declaração de 

enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 para Micro empresas e EPP. 

 

6. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

6.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro receberá, em 

envelopes distintos e devidamente fechados, as Propostas de Preço e Documentos, não sendo mais 

admitido o recebimento de Proposta de interessado retardatário; 

6.2 O Pregoeiro e a Equipe de Apoio realizarão o credenciamento dos interessados, os quais deverão 

comprovar, conforme item 2 deste Edital, poderes para formulação de ofertas verbais e prática dos 

demais atos deste certame; 

6.3 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser habilitadas, ainda que apresentem 

restrições quanto à Regularidade Fiscal e/ou trabalhista nos termos do artigo 43, da Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, desde que comprovem no prazo de cinco dias úteis, 

prorrogáveis a critério da administração pública por igual período, a contar da data em que for 

declarada vencedora do certame, sua condição de regularidade no processo licitatório. 

 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

7.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote. 

7.2 Serão verificadas a conformidade das Propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

7.3 Serão selecionadas a Proposta de Menor Preço, e as Propostas em valores sucessivos e 

superiores, até 10% (dez por cento) relativamente àquela de Menor Preço. 

7.4 Não havendo, pelo menos, 03 (três) Propostas conforme condições acima definidas, o Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que sejam os preços ofertados. 

7.5 Aos Licitantes classificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, obedecendo a sequencia decrescente dos valores das propostas. 

7.5.1 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.6 Não serão aceitos lances verbais com preços de valor zero, nem oferta de lances iguais aos já 

ofertados. 

7.7 A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do Licitante dessa etapa, e a 

manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

7.8 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os Licitantes 

remanescentes manifestarem o seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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7.9 Após este ato, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira 

classificada, considerando exclusivamente o critério do Menor Preço, decidindo motivadamente a 

respeito. 

7.10 Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como 

aquelas que apresentarem preços excessivos, assim consideradas aqueles que estiverem acima do 

preço praticado no mercado, ou aquelas manifestamente inexequíveis, nos termos do Artigo 48, da 

Lei n° 8.666/93.  

7.11 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o Licitante, 

passando a examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que 

atenda ao Edital sendo, o respectivo Licitante, declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro 

poderá negociar, diretamente com o Proponente, melhores condições de proposta. 

7.12 Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital, será declarado o Proponente 

vencedor do item do certame . 

7.13 Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Licitantes presentes. 

7,14 A FSPSCE reserva-se o direito de adquirir produtos testados e aprovados, para tanto 

informamos que marcas desconhecidas pela FSPSCE, deverão apresentar amostra para testes, que 

será solicitada apenas ao licitante vencedor do item. 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 Decairão do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele que não se 

manifestar em até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para abertura da sessão do Pregão, 

apontando as irregularidades que o viciaram. Somente serão aceitas as solicitações protocoladas 

junto ao Setor de Licitações da Fundação São Camilo. 

8.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões 

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

8.2.1 A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará na decadência do direito de 

recurso e a adjudicação pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor. 

8.3 Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados. 

8.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.5 A apresentação de impugnação ou recurso, após os prazos estipulados nos itens 8.1 e 8.2, 

receberá tratamento de mera informação. 

 
9 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços, que obedecerá ao modelo do ANEXO I, na sede da Fundação de Saúde Pública São Camilo de 

Esteio, no endereço e horário de atendimento externo, citados nas DISPOSIÇÕES GERAIS, item 20, 
deste instrumento, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair 
do direito à contratação. 
9.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que 
não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
9.3. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 9.1, ensejará a aplicação das 
sanções estabelecidas no item 17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, reservando-se a 
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas 
para a licitante vencedora neste instrumento. 
 

 

10 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será de seis meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993. 
§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de 
validade da ata de registro de preços. 
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pela 
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio caso o mesmo seja devidamente fundamentado e 
protocolado na sede da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, antes de expirar o prazo 
inicialmente estabelecido. 
10.2. Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, 
será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido 
poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 

11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS 

11.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes desse instrumento e seus 

anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

11.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá ao modelo do Anexo I, no prazo  
estabelecido no item 9 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1.2. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento da ordem de compra, no 
Almoxarifado da Fundação São Camilo de Esteio localizado na Rua Castro Alves, nº 948, Bairro Theópolis – 
Esteio/RS. Deve-se agendar a entrega com o Gerente de Suprimentos desta instituição, no telefone (51) 
2126-8416, para confirmação da área específica de descarga e logística 

§ 1º - O recebimento dos produtos será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações do Pregão e da proposta. 

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pela Fundação 
São Camilo de Esteio, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no setor de licitações, 
antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

 11.1.3. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem 

obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas 
expensas. 

11.1.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da entrega. 

11.1.5. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam 
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade. 

 11.1.6. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a 
disponibilização, nas dependências da FSPSCE, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais 
como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem. 

 11.1.7. Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias, os produtos que, no ato da entrega, estiverem 
com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições 
necessárias estabelecidas neste instrumento. 

             11.1.8. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 

 11.1.9. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo 
com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) 
local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de 
embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries 
durante o transporte. 

 11.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega 
do(s) produto(s), num prazo máximo de 2 (dois) dias, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento. 

 11.1.11. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 

 14.1.12. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 11.1.13. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 

 11.1.14. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente a 
Fundação São Camilo de Esteio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

 11.1.15. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
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11.1.16. Os materiais médicos fornecidos deverão estar devidamente registrados na ANVISA ou 
Ministério da Saúde, conforme o caso. 

11.1.17. O prazo de validade dos materiais deverá obedecer aos prazos previstos no “Termo de 
Referência” 
 

12 – DA GARANTIA 

12.1. O período de garantia seguirá as disposições da Lei n.º8078/90, contados a partir da data de 

recebimento definitivo do objeto. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica 
necessária durante o período de garantia. 

12.2. Durante o período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção corretiva/substituição de itens 
que apresentarem defeitos de fabricação, devido ao uso normal do objeto, correrão por conta exclusiva da 

empresa vencedora. A substituição de produto defeituoso deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias. 

12.3. Durante o período de garantia, a empresa vencedora se comprometerá a atender a Fundação São 
Camilo de Esteio eficientemente, tanto no tocante a serviços, quanto no tocante ao tempo de resposta. 

 

13 – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A entrega do produto, e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pela 
Fundação São Camilo de Esteio, que acompanhará a entrega do produto, de acordo com o determinado, 
controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à 

empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. O acompanhamento e a 
fiscalização do recebimento dos bens, serão realizados pelo Gerente de Suprimentos, telefone (51) 2126-
8416, e-mail thomas.facco@saocamiloesteio.com.br. 

13.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará a Fundação São Camilo 
de Esteio e terá as seguintes atribuições: 
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes. 
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, 
principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc. 

c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria. 
d) Agir e decidir em nome da Fundação São Camilo de Esteio, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) 
fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas. 
e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do (s) produto(s). 
f) Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da Fundação São Camilo 
de Esteio, após constatar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento. 

g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições 
previstas neste instrumento. 
i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento 
do disposto neste instrumento. 

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora. 

k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar da Fundação São Camilo de Esteio. 
l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, 
o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo 
mesmo julgados necessários. 
 
 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, 

à empresa vencedora, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do 
responsável pelo recebimento do mesmo, juntamente com as comprovações de regularidade junto a 

Fazenda Federal, Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do 

Trabalho. 
14.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela empresa vencedora diretamente ao 
responsável pelo recebimento que somente atestará a entrega dos produtos e liberará a Nota Fiscal para 

pagamento quando cumpridas, pela empresa vencedora, todas as condições pactuadas. 

§ 1º - A Fundação São Camilo certificará a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da 
perfeita compatibilidade entre o material entregue e o que foi solicitado. 

14.1.2. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos 
produtos pelo responsável pelo recebimento e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 

14.1.3. Para execução do pagamento, à empresa vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da Fundação de Saúde Pública São 
Camilo de Esteio, CNPJ 13.016.717.0001-73, informando o número de sua conta corrente, se Banco do 
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Brasil, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e a respectiva Agência, bem 
como o número da Ordem de Compra. 

14.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus a Fundação São Camilo de Esteio. 

14.1.5. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir 
despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da empresa vencedora. 

14.1.6. De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações 

posteriores, do Instituto Nacional do Seguro Social do MPAS, a Fundação de Saúde Pública São Camilo de 

Esteio, SE COUBER, fará a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de 
serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social. 

14.2. A Fundação São Camilo de Esteio poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas 
parcelas de qualquer fatura apresentada pela empresa vencedora caso verificada uma ou mais das 
hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou 
acréscimo, conforme enunciado: 
a) A empresa vencedora deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador da 
Fundação São Camilo de Esteio. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a empresa 
vencedora atenda à cláusula infringida. 

c) A empresa vencedora retarde indevidamente a entrega do objeto licitado por prazo que venha a 
prejudicar as atividades da Fundação São Camilo de Esteio 
d) Débito da empresa vencedora para com a Fundação São Camilo de Esteio, quer proveniente da 
execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 

14.3. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por 
culpa da Fundação São Camilo de Esteio, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de 
acordo com o índice de variação do IGP-M (FGV) do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou 

por outro índice que venha lhe substituir, desde que a empresa vencedora não tenha concorrido de alguma 
forma para o atraso. 
14.4. O pagamento será depósito em Conta Corrente e não aceitaremos cobrança via Boleto Bancário. 
 

 

15 – DO REAJUSTAMENTO 

15.1. Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de 
preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
 

16 – DA AMPLIAÇÃO E/OU REDUÇÃO 
16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, caracterizando 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, 
sendo facultado a Fundação São Camilo o chamamento por ordem de classificação, quando houver, das 
demais licitantes, para atender ao objeto, após o exame da documentação pertinente; 
17.2. Além das penalidades acima, também será punido o licitante nas seguintes sanções: 
a) Advertência, quando deixar de entregar a mercadoria no prazo estipulado, ainda que inicial, intermediário 
ou de substituição/reposição; 
b) Multa no percentual de 10% sobre o valor da sua proposta ou lance se não mantiver a mesma; 
c) Multa de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço se, advertido, deixar de entregar a 
mercadoria até 10 dias do prazo estipulado, ainda que inicial intermediário ou de substituição/reposição; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos se o licitante for reincidente nas penalidades de advertência e/ou multa 
por mais de duas vezes até três, inclusive; 
e) Multa de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço pela recusa em retirá-la ou pela 
não assinatura do contrato no prazo estabelecido; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
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resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “d”, quando ocorrido uma ou mais das 
seguintes situações: 
f1) Apresentar documentação falsa para o certame; 
f2) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação; 
f3) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo; 
f4) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, grave ameaça fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
f5) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de bens ou 
mercadorias, ou contrato dela decorrente: 
I - Elevando arbitrariamente os preços; 
II - Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
III - Entregando uma mercadoria por outra; 
IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. 
f6) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração. 

17.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 
ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei 8666/93 e a Lei 10.520/02; 

17.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 

17.5. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei N. 8.666/93; 

17.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas, sempre que se repetir o motivo; 

17.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada 
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da Fundação São Camilo de Esteio; 

17.8. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 

17.9. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação na forma 
da lei 8.666/93; 

17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores da Fundação São Camilo de Esteio – CRF. 

17.11. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por 
igual período. 
 

18 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
18.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
18.1.1. Descumprir as condições da ata de Registro de Preços; 
18.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

18.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados 
no mercado e estiverem presentes razões de interesse público. 
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovados. 

 

19 – DOS ANEXOS 

19.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I  - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO II  - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO III  - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a 
simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA FINANCEIRA submete-a 
à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, 
não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
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20.1.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 

20.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, 
a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim 
de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 43, § 3º da Lei Federal 8666/93. 

20.3. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 
utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 
administrativas previstas no art. 93, da Lei N. 8.666/93. 

20.4. A Fundação São Camilo de Esteio reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer 
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 

licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

20.5. A presente licitação reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei N. 
10520/02, Decreto Municipal nº5324/15 e Decreto Municipal n° 5575/16 e pela Lei 8666/93, de 22 de junho 
de 1993 e suas alterações e, no que couber. 

20.6. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos 
dias úteis, na Fundação São Camilo de Esteio, ou pelo telefone (051) 21268374 e e-mail: 
licitacaosaocamilo@gmail.com  Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

20.7. A Fundação São Camilo de Esteio localiza-se na Rua: Castro Alves, 948, em Esteio - RS. E o 
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira. 

 

DE ACORDO: 

 

 

 

Esteio, 31 Janeiro 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Rosane Toscani Vaz Helfensteller 

Diretora Administrativa Interina 

 

. 
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ANEXO I  

MINUTA DO CONTRATO 
  

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 020/2019 
  

 

 

PARTES: 

CONTRATANTE:     A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO,  entidade de 
direito privado, inscrito no CNPJ N.º 13.016.7170001/73, com sede administrativa na 
Rua Castro Alves, n.º 948, nesta cidade de Esteio - RS, representada neste ato por 
seu Diretor Administrativo Sr. Adriano Coutinho Mayer, doravante denominada 

CONTRATANTE. 
CONTRATADA:   ........................................................., com sede na ................................., N. ........ – 

Bairro ................................, na cidade de......................................................., CEP 
XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato 

representada pelo seu ....................................................., senhor 

.........................................................................................., portador do CPF N.  

XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA. 
 
 
 
Pela presente Ata de Registro de Preços, entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a 

contratação dos serviços enunciados no PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019, tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE USO 

HOSPITALAR, com autorização constante do Processo Administrativo N. 177/2019, homologado em ........ 
de .......... de 2019, mediante o disposto na lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com 
as cláusulas que seguem: 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Constitui o objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇOS PARA A  AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL MÉDICO DE USO HOSPITALAR, conforme quantidades e especificações indicados na 

CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Presencial N. 020/2019. 
§ 1º - Toda e qualquer alteração no objeto ora contratado somente poderá ser efetivada mediante prévia e 
expressa autorização por escrito da Fundação São Camilo, através de Adendo Contratual. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão 

Presencial N. 020/2019, a proposta da CONTRATADA datada em .......... de ................de.............., e todos 
os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 – A empresa adjudicatária do certame..............................................................................conforme sua 
proposta financeira, REGISTRA os preços abaixo relacionados, pelo prazo de seis meses. 
 
 

Item Descrição/especificação Unid. Quant.  
Marca Valor 

Unit 

Valor 

Total 

01       
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3.2 - No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a 
incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, 
equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à 
completa execução do fornecimento. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO 

4.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, 

à contratada, através da Fundação de Saúde Pública São Camilo, mediante apresentação da Nota Fiscal 
correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, juntamente com as 

comprovações de regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, 

Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 
5.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável 
pelo recebimento que somente atestará a entrega dos produtos e liberará a Nota Fiscal para pagamento 

quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

§ 1º - A Fundação São Camilo certificará a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da 
perfeita compatibilidade entre o material entregue e o que foi solicitado. 

5.1.2. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos 
produtos pelo responsável pelo recebimento e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 

5.1.3. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, 
emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, 
CNPJ 13.016.717.0001-73, informando o número de sua conta corrente, se Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e/ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e a respectiva Agência, bem como o 
número da Ordem de Compra. 

5.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à empresa contratada e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus a FSPSCE. 

5.1.5. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da  CONTRATADA. 

5.1.6. De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações 

posteriores, do Instituto Nacional do Seguro Social do MPAS, a Fundação São Camilo, SE COUBER, fará a 
retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e efetuará o 
recolhimento à Seguridade Social. 

5.2. A FSPSCE poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura 
apresentada pela empresa vencedora caso verificada uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto 
perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme 
enunciado: 
a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador da FSPSCE. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a  

CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 
c) A CONTRATADA retarde indevidamente a entrega do objeto licitado por prazo que venha a prejudicar as 

atividades da FSPSCE. 
d) Débito da CONTRATADA para com a FSPSCE, quer proveniente da execução deste instrumento, quer de 
obrigações de outros contratos. 
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 

5.3. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por 
culpa da FSPSCE, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de 
variação do IGP-M (FGV) do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que 

venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. 
5.4. O pagamento será depósito em Conta Corrente e não aceitaremos cobrança via Boleto Bancário. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO 

6.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de 
preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993. 
§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de 
validade da ata de registro de preços. 
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pela 
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio caso o mesmo seja devidamente fundamentado e 
entregue na sede da Fundação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido. 
7.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será 
responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá 
ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a 
partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento da ordem de compra, no Almoxarifado da 
FSPSCE, localizado na Rua Castro Alves, nº 948, Bairro Theópolis – Esteio/RS, 

§ 1º - O recebimento dos produtos será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações do Pregão e da proposta. 

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pela FSPSCE, 
caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue na FSPSCE, antes de expirar o prazo contratual 
inicialmente estabelecido. 

8.1.2. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações 

exclusivas da CONTRATADA, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas. 

8.1.3. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega. 

8.1.4. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam 
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade. 

8.1.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a 
disponibilização, nas dependências da FSPSCE, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais 
como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem. 

8.1.6. Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas 
embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias 
estabelecidas neste instrumento. 

8.1.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 

8.1.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as 
especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de 
entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem 
deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o 
transporte. 

8.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) 

produto(s), num prazo máximo de 2 (dois) dias, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado 
por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento. 

8.1.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 

8.1.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

8.1.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 

8.1.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à FSPSCE  
ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

8.1.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 

8.1.15. Os materiais médicos fornecidos deverão estar devidamente registrados na ANVISA ou Ministério da 
Saúde, conforme o caso. 
8.1.16. O prazo de validade dos materiais deverá obedecer aos prazos previstos no “Termo de Referência” 
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CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 

9.1. O período de garantia seguirá as disposições da Lei n.º8078/90, contados a partir da data de 

recebimento definitivo do objeto. A CONTRATADA deverá garantir toda a assistência técnica necessária 

durante o período de garantia. 

9.2. Durante o período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção corretiva e de substituição de 

itens que apresentarem defeitos de fabricação, devido ao uso normal do objeto, correrão por conta exclusiva 

da CONTRATADA. A substituição de produto defeituoso deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias. 

9.3. Durante o período de garantia, a CONTRATADA se comprometerá a atender a FSPSCE eficientemente, 

tanto no tocante a serviços, quanto no tocante ao tempo de resposta. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pela FSPSC 
de Esteio, que acompanhará a entrega do produto, de acordo com o determinado, controlando os prazos 

estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à CONTRATADA a respeito de 
quaisquer reclamações ou solicitações havidas. O acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos 
materiais, serão realizados pelo Gerente de Suprimentos, telefone (51) 2126-8416, e-mail 
thomas.facco@saocamiloesteio.com.br. 
10.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará a FSPSCE e terá as 
seguintes atribuições: 
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes. 
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, 
principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc. 

c) Assegurar à CONTRATADA acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria. 
d) Agir e decidir em nome da Fundação São Camilo de Esteio, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) 
fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas. 
e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do (s) produto(s). 
f) Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da Fundação São Camilo 
de Esteio, após constatar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento. 

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela CONTRATADA, de condições previstas 
neste instrumento. 
i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à CONTRATADA, no tocante ao fiel cumprimento do 
disposto neste instrumento. 

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à CONTRATADA. 

k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando 
essa discordar da Fundação São Camilo de Esteio. 
l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, 
o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo 
mesmo julgados necessários. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade 
das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe 
garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: 
a) Advertência, quando deixar de entregar a mercadoria no prazo estipulado, ainda que inicial intermediário 
ou de substituição/reposição; 
b) Multa no percentual de 10% sobre o valor da sua proposta ou lance se não mantiver a mesma; 
c) Multa de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço se, advertido, deixar de entregar a 
mercadoria até 10 dias do prazo estipulado, ainda que inicial intermediário ou de substituição/reposição; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos se o licitante for reincidente nas penalidades de advertência e/ou multa 
por mais de duas vezes até três, inclusive; 
e) Multa de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço pela recusa em retirá-la ou pela 
não assinatura do contrato no prazo estabelecido; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “d”, quando ocorrido uma ou mais das 
seguintes situações: 
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f.1) Apresentar documentação falsa para o certame; 
f.2) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
f.3) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassá-lo; 
f.4) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
f.5) Quando fraudar, em prejuízo da FSPSCE, licitação instaurada para aquisição de bens ou 
mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - Elevando arbitrariamente os preços; 
II - Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
III - Entregando uma mercadoria por outra; 
IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. 

f.6) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração. 

11.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 
ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei 8666/93 e a Lei 10.520/02. 

11.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.4. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei N. 8.666/93; 

11.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas, sempre que se repetir o motivo; 

11.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada 
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da Fundação São Camilo de Esteio; 

11.7. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 

11.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação na forma 
da lei 8.666/93; 

11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores da Fundação São Camilo de Esteio – CRF. 

11.10. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por 
igual período. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
12.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
12.1.1. Descumprir as condições da ata de Registro de Preços; 
12.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

12.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados 
no mercado e estiverem presentes razões de interesse público. 
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovados. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

13.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei N. 10520/02, 
de 28 de julho de 2002, Decreto Municipal 5324/2015 e Decreto Municipal N. 5575/2016, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal N. 8666/93, de 21 de junho de 1993, ainda, aplicando-se-lhe supletivamente os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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14.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Esteio para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de 
sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
14.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

DE ACORDO: 

 

 

 

 

 

DEPTO JURÍDICO 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE       CONTRATADA 
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ANEXO II – DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA- 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS MÉDICO A SEREM FORNECIDOS  

 

UNIDADES DIVERSAS 
Abaixo descrição dos materiais médico que serão adquiridos.  
Qualquer duvida ou informações deverão ser esclarecidas pelo setor de licitações 

deste hospital. 
O prazo de entrega deverá ser de no máximo 10 dias, a partir da emissão do 

pedido expedido pelo setor de Almoxarifado. 
Todos os Materiais deverão ter registro na ANVISA ou Ministério da Saúde 

conforme o caso. 

 

Lotes: 01 ao 134 

 

1 

CURATIVO HIDROPOLIMERO REVEST.C/COMPRESSÃO ALGO.FIBRAS ACRÍLICAS 10X15 ESTÉRIL 
(APÓSITO) -  Manta de algodão hidrófilo na cor branca. Gaze 13 fios. Descartável e pronto 
para uso. Registro Anvisa 

 

2 
Conjunto escova/esponja plástica,  em solução degermante com 22ml de digluconato de 
clorexidina 2% e tensoativo. Dupla Face. 

 

3 

Fralda descartável de uso adulto, tamanho grande, de material antialérgico, formato 
anatômico, cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso 
de urina, indicada para casos de incontinência urinaria/fecal, com barreira prote 

 

4 

Fralda descartável, infantil,tamanho M, de material anti-alérgico, formato anatômico, 
cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, com 
barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo do bebê. 

 

5 

Fralda descartável, infantil, tamanho P, de material anti-alérgico, formato anatômico, 
cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, com 
barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo do bebê. 

 

6 

Fralda descartável, infantil, tamanho G, de material anti-alergico, formato anatômico, 
cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, com 
barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo do bebê. 

 7 GRAL com Pistilo, em porcelana, 250ml 
 

8 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , descartável, estéril nº 06, 
validade mínima de 24 meses. 

 

9 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , descartável, estéril nº 08, 
validade mínima de 24 meses. 

 

10 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , descartável, estéril nº 10, 
validade mínima de 24 meses. 

 

11 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , descartável, estéril nº 12, 
validade mínima de 24 meses. 

 

12 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 3 1/2', PONTA QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. 
DESCARTÁVEL. ESTÉRIL - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES FINAS, 
CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO 

 

13 
AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 4 11/16', PONTA DE LÁPIS. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL 
(OBESO) - CANHÃO TIPO LUER-LOCK 

 

14 
Lanceta automática para punção digital, com mecanismos que retrai após o uso (em 
conformidade com NR 32). Agulha estéril de 28G x 1,8 mm. 

 

15 
Bandagem adesiva elástica algodão e Rayon com adesivo de borracha permeável 10cm x 4,5 
metros. 

 



     
 

18 

 

16 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
 

17 
EXTENSOR PARA PROLONGAÇÃO DE OXIGÊNIO PVC VERDE COM CONECTOR ANELADO 200CM 
FLEXÍVEL 

 

18 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 12 -  
MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA 
ANVISA/MS. 

 

19 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR COM MASCARA NEONATAL -  
Fluxo unilateral da medicação. Registrado na Anvisa e testado pelo Inmetro. Encaixe universal 
para todos os formatos de aerossóis dosificadores. 

 

20 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR COM MASCARA INFANTIL - O 
Espaçador unidirecional bivalvulado. Encaixe universal para todos os formatos de aerossóis 
dosificadores. Deve ter registro na ANVISA. 

 

21 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR COM MASCARA ADULTO - TUBO 
TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL,  VÁLVULA 
DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA. 

 22 Frasco plástico para alimentação enteral, com capacidade de 300ml. 
 

23 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 23, para bisturi. Caixa com 100 unidades,  validade 
mínima de 24 meses. 

 

24 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 11, para bisturi. Caixa com 100 unidades, validade 
mínima de 24 meses. 

 

25 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 12, para bisturi. Caixa com 100 unidades,  validade 
mínima de 24 meses. 

 

26 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 15, para bisturi. Caixa com 100 unidades,  validade 
mínima de 24 meses. 

 

27 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, estéril, n° 16, validade mínima de 24 
meses. 

 

28 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, estéril, n° 18, validade mínima de 24 
meses. 

 

29 
Sonda vesical de demora "de Foley" 2 vias, descartável, estéril n° 20, validade mínima de 24 
meses. 

 

30 
Malha tubular ortopédica 4cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

31 
Malha tubular ortopédica 6cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

32 
Malha tubular ortopédica 8cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

33 
Malha tubular ortopédica 10cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

34 
Malha tubular ortopédica 12cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

35 
Malha tubular ortopédica 15cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 

36 
Malha tubular ortopédica 20cmx10m. Em algodão, com elasticidade no sentido transversal e 
enrolamento uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 

 37 Dispositivo p/ infusão intarvenosa (scalp) 21G, estérl, descartável. Validade mínima 24 meses. 
 

38 
Dispositivo para infusão intravenosa (scalp) 23 G, estéril, descartável. Validade mínima 36 
meses. 

 39 Dreno radiopaco de tórax nº 28, estéril, descartável. Validade mínima 30 meses. 
 40 PROTETOR ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA DÂNULA C/ TAMPA LUER FÊMEA ESTÉRIL  
 

41 
Fralda descartável, geriátrica, tamanho XXG, de material anti-alérgico, formato anatômico, 
cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, com 
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barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo. Com flocos 

42 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA ARREDONDADA ENVOLTA EM 
LUVA DE PVC SILICONIZADO 14FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 14, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala graduada, orifícios na extremidade para 
aspiraç 

 

43 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA ARREDONDADA ENVOLTA EM 
LUVA DE PVC SILICONIZADO 16FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 16, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala graduada, orifícios na extremidade para 
aspiraç 

 

44 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA ARREDONDADA ENVOLTA EM 
LUVA DE PVC SILICONIZADO 8FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 8, em PVC , flexível, 
transparente, ponta atraumática, com escala graduada, orifícios na extremidade para 
aspiração 

 

45 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA ARREDONDADA ENVOLTA EM 
LUVA DE PVC SILICONIZADO 6FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 6, em PVC , flexível, 
transparente, ponta atraumática, com escala graduada, orifícios na extremidade para 
aspiração 

 

46 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados individualmente, com bordas 
antitraumáticas. Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal (materia 

 

47 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados individualmente, com bordas 
antitraumáticas. Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal (materia 

 

48 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados individualmente, com bordas 
antitraumáticas. Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal (materia 

 

49 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 6,5 - lubrificada com pó bio-absorvível, 
validade mínima 36 meses. 

 

50 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7, lubrificada com pó bio-absorvível, 
validade mínima 36 meses. 

 

51 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7,5, lubrificada com pó bio-absorvível, 
validade mínima 36 meses 

 

52 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8, lubrificada com pó bio-absorvível, 
validade mínima 36 meses. 

 

53 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8,5 - lubrificada com pó bio-absorvível, 
validade mínima 36 meses. 

 

54 
Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO M, descartável, ambidestra, Sem 
Pó. Cx com 100 unidades. NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 

 

55 
Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO G, descartável, ambidestra, Sem 
Pó. Cx com 100 unidades. NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 

 

56 
Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO GG, descartável, ambidestra, Sem 
Pó. Cx com 100 unidades. NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 

 

57 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 12MM X 30 CM ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM 
LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 2, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 

 

58 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 6MM X 30 CM ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM 
LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 1, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 

 

59 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 19MM X 30 CM ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM 
LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 3, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 

 

60 
Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 6cm, comprimento mínimo 1,8m em 
repouso. Embaladas individualmente. Validade mínima 24 meses. 
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61 
Atadura crepom 100% algodão 13 fios/cm², largura 10cm, comprimento mínimo 1,8 em 
repouso. Embaladas individualmente. Validade mínima de 24 meses. 

 

62 
Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 12cm, comprimento mínimo 1,8m em 
repouso. Embaladas individualmente. Validade mínima 24 meses. 

 

63 
Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 15cm, comprimento mínimo 1,8m em 
repouso. Embaladas individualmente. Validade mínima 24 meses. 

 

64 
Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 20cm, comprimento mínimo 1,8m em 
repouso. Embaladas individualmente. Validade mínima 24 meses. 

 

65 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 8CMX2,00 SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de 
gesso sobre tela de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro na ANVISA. 

 

66 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 10CMX2,00 SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de 
gesso sobre tela de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro na ANVISA. 

 

67 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 12CMX2,00 SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de 
gesso sobre tela de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro na ANVISA. 

 

68 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 15CMX2,00 SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de 
gesso sobre tela de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro na ANVISA. 

 

69 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 20CMX2,00 SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de 
gesso sobre tela de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro na ANVISA. 

 

70 
COMPRESSA 45x50 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS 45CM X 50CM 4 
CAMADAS NÃO ESTÉRIL PCT CONTENDO 50 UNIDADES - sem filamento radiopaco. É 

 

71 
COMPRESSA GAZE 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS 25cmx28cm  ESTÉRIL 
COM FIO RADIOPACO PCT C/ 5 -  pré-lavada, radiopaca.  Produto descartável . Registro Anvisa 

 

72 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,5%  SOLUÇÃO ALCOOLICA  - Antisséptico dermatológico para 
uso hospitalar. Almotolia plástica descartável lacrada de 100 ml, com sistema de abertura e 
permita, após a abertura, encaixe perfeito da tampa adicional que deverá conter 

 

73 

AMNIOTOMO PLÁSTICO COMP.25 CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL - Rompedor de Bolsa. Em 
plástico, estéril, descartável. Comprimento total deve ser entre 25 e 27 cm. Extremidade distal 
com acabamento arredondado 

 

74 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 20 G - ESTÉRIL, APIROGÊNICO E 
ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES 
(MILÍMETROS):  DIÂMETRO (Ø): 

 

75 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 22 G -  ESTÉRIL, APIROGÊNICO E 
ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES 
(MILÍMETROS):  DIÂMETRO (Ø) 

 

76 

CATÉTER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 24 G -  ESTÉRIL, APIROGÊNICO E 
ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES 
(MILÍMETROS):  DIÂMETRO (Ø) 

 

77 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESC. SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 12 - CONECTOR UNIVERSAL EM 
PVC, PARA PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU CILINDRO. 
DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, 
COM PONTA ARREDONDADA 

 

78 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 10 - CONECTOR 
UNIVERSAL EM PVC, PARA PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU 
CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDO 
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79 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 8 - CONECTOR 
UNIVERSAL EM PVC, PARA PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU 
CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 

 

80 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 6 - CONECTOR 
UNIVERSAL EM PVC, PARA PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU 
CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 

 

81 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 4 - CONECTOR 
UNIVERSAL EM PVC, PARA PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU 
CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 

 

82 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 25 G X 3 1/2', PONTA QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. 
DESCARTÁVEL. ESTÉRIL - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES FINAS, 
CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, 

 

83 
Sonda vesical de demora "de Foley" 3 vias, descartável, estéril n° 16, validade mínima de 50 
meses. 

 

84 
Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem extensão, em látex natural, uripen nº 
6. Pacotes contendo 4 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 

 

85 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 04. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

86 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 6. Validade mínima de 12 meses. 
Estéril. 

 

87 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 08. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

88 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 10. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

89 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 12. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

90 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 14. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

91 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 16. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

92 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 18. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 

93 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 20. Validade mínima de 12 
meses. Estéril. 

 94 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 8. Validade mínima de 48 meses. 
 95 Sonda naso-gástrica curta descartável, estéril, nº 10, prazo de validade mínimo 48 meses. 
 96 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 12. Validade mínima de 48 meses. 
 97 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº14. Validade mínima de 24 meses. 
 99 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº18. Validade mínima de 24 meses. 
 100 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº20. Validade mínima de 24 meses. 
 101 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº22. Validade mínima de 24 meses. 
 102 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 6. Prazo de validade mínimo 48 meses. 
 103 Sonda nasogátrica longa, descartável, estéril, n° 8, prazo de validade mínimo 48 meses. 
 104 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 10, prazo de validade mínimo 48 meses. 
 105 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 12. Prazo de validade mínimo 48 meses. 
 106 Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 14, prazo de validade mínimo 48 meses. 
 107 Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 16, prazo de validade mínimo 48 meses. 
 108 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº18. Validade mínima de 24 meses. 
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109 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº20. Validade mínima de 24 meses. 
 110 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº22. Validade mínima de 24 meses. 
 111 Tubo de látex , diâmetro interno 6 mm, diâmetro externo 10 mm. 
 112 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8 
 113 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8,5 
 

114 
-EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA PVC COM PONTEIRAS PARA ADAPTAÇÃO 
TRANSPARENTE  FLEXÍVEL 200CM 

 

115 

Fralda descartável, infantil, tamanho PP, de material anti-alérgico, formato anatômico, 
cobertura interna macia, com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, com 
barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo do bebê. 

 

116 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 14 -  
MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 

 

117 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 16 -  
MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 

 

118 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 18 -  
MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 

 

119 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 20 -  
MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 

 

120 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 21, para bisturi. Caixa com 100 unidades,  validade 
mínima de 24 meses. 

 

121 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 22, para bisturi. Caixa com 100 unidades,  validade 
mínima de 24 meses. 

 

122 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 7,5 COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E 
ALTO VOLUME 

 

123 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 8 COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E 
ALTO VOLUME 

 

124 

Jaleco descartável manga comprida braco tamanho único - tecido 100% polipropileno + fio 
recoberto. Punho 55% elastodieno e 45% poliéster. Gramatura minima 20g. com tiras para 
amarrar. validade minima de 36 meses. 

 

125 
Filtro ventilação mecânica auto umidificador para circuito de respirador mecânico hidroscópio 
descartável estéril 

 

126 
Saco Plástico atóxico transparente, para alimentos com dimensões de 28cm X 42cm, em rolo 
de 30 metros. 

 127 Removedor  de esmaltes. Frasco de 100ml 
 

128 
Agulha descartável estéril 21G1 - 25 x 0,8mm. Caixa com 100 unidades. Validade mínima 24 
meses. 

 

129 

CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DESCartável 12,5CM X 2,5 MT ESTÉRIL -  tamanho 12,5 X 2,5 
cm. Produto descartável, estéril, material: polietileno transparente, mede 12,5 cm (ou 15 cm) 
x 125, 250 ou 280 cm de comprimento, em forma tubular 

 

130 
Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem extensão, em látex natural, uripen nº 
5. Pacotes contendo 4 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 

 131 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 4. Validade mínima de 48 meses. 
 132 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 6. Validade mínima de 48 meses. 
 133 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 4. Validade mínima de 48 meses. 
 134 Frasco PVC sistema coletor de drenagem de tórax 2000ml com escala graduada 
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ANEXO III - DO EDITAL 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Lotes  01 ao 134 

Data Abertura: 19 de 02 de 2020 as 09:00 horas 
 

 

1. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

2. CNPJ Nº: 

3. ENDEREÇO: 

4. TELEFONE: E-MAIL: 

 

Ref.: Licitação N.º 002/2020 

 Modalidade Pregão Presencial 

Processo nº 008/2020 

A 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO 

Prezados Senhores: 

Apresentamos a V.Sª, a nossa proposta para fornecimento de material médico, constantes do Anexo 

II – Termo de Referência, deste Edital. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos 

de licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 

Em consonância com os referidos documentos, declaramos: 

1 - que nos comprometemos a fornecer como descrito nos documentos de licitação; 

2 -  que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de entrega do Conjunto 

Proposta, é de 60 (sessenta) dias; 

3 - que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente 

por nossa conta; 

4 - que a apresentação desta proposta considerou o pleno conhecimento das condições estipuladas 

no edital e seus anexos, bem como, o local de entrega do referido fornecimento; 

5 - O preço ofertado para os lotes , é o abaixo descrito: 

Item DESCRITIVO  QTD UN MARCA Vl.Unit Vl.total 

1 

CURATIVO HIDROPOLIMERO REVEST.C/COMPRESSÃO 
ALGO.FIBRAS ACRÍLICAS 10X15 ESTÉRIL (APÓSITO) -  Manta de 
algodão hidrófilo na cor branca. Gaze 13 fios. Descartável e 
pronto para uso. Registro Anvisa 

1080
0 un 

 

  

2 

Conjunto escova/esponja plástica,  em solução degermante 
com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. 
Dupla Face. 2000 Conj. 

 

  

3 

Fralda descartável de uso adulto, tamanho grande, de material 
antialérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
indicada para casos de incontinência urinaria/fecal, com 
barreira prote 

1000
0 un 

 

  

4 

Fralda descartável, infantil,tamanho M, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo 
do bebê. 4000 un 
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5 

Fralda descartável, infantil, tamanho P, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo 
do bebê. 7200 un 

 

  

6 

Fralda descartável, infantil, tamanho G, de material anti-
alergico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo 
do bebê. 2000 un 

 

  

7 GRAL com Pistilo, em porcelana, 250ml 10 un 
 

  

8 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 06, validade mínima de 24 meses. 40 un 

 

  

9 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 08, validade mínima de 24 meses. 40 un 

 

  

10 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 10, validade mínima de 24 meses. 40 un 

 

  

11 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 12, validade mínima de 24 meses. 40 un 

 

  

12 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 3 1/2', PONTA 
QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL - 
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES 
FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E 
INTERNAMENTE CÔNICO 2000 un 

 

  

13 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 4 11/16', PONTA DE 
LÁPIS. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL (OBESO) - CANHÃO TIPO LUER-
LOCK 1000 un 

 

  

14 

Lanceta automática para punção digital, com mecanismos que 
retrai após o uso (em conformidade com NR 32). Agulha estéril 
de 28G x 1,8 mm. 

3400
0 un 

 

  

15 
Bandagem adesiva elástica algodão e Rayon com adesivo de 
borracha permeável 10cm x 4,5 metros. 12 rolo 

 

  

16 
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL 600 un 

 

  

17 
EXTENSOR PARA PROLONGAÇÃO DE OXIGÊNIO PVC VERDE 
COM CONECTOR ANELADO 200CM FLEXÍVEL 4000 un 

 

  

18 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 12 -  MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, 
DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. 40 un 

 

  

19 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA NEONATAL -  Fluxo unilateral da medicação. 
Registrado na Anvisa e testado pelo Inmetro. Encaixe universal 
para todos os formatos de aerossóis dosificadores. 20 un 

 

  

20 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA INFANTIL - O Espaçador unidirecional 
bivalvulado. Encaixe universal para todos os formatos de 
aerossóis dosificadores. Deve ter registro na ANVISA. 40 un 

 

  

21 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA ADULTO - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE 
PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL,  VÁLVULA 
DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA. 20 un 
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22 
Frasco plástico para alimentação enteral, com capacidade de 
300ml. 720 un 

 

  

23 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 23, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 6 cx 

 

  

24 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 11, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades, validade mínima de 24 meses. 6 cx 

 

  

25 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 12, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 

 

  

26 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 15, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 

 

  

27 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, 
estéril, n° 16, validade mínima de 24 meses. 400 un 

 

  

28 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, 
estéril, n° 18, validade mínima de 24 meses. 400 un 

 

  

29 
Sonda vesical de demora "de Foley" 2 vias, descartável, estéril 
n° 20, validade mínima de 24 meses. 60 un 

 

  

30 

Malha tubular ortopédica 4cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 

 

  

31 

Malha tubular ortopédica 6cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 

 

  

32 

Malha tubular ortopédica 8cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 

 

  

33 

Malha tubular ortopédica 10cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 

 

  

34 

Malha tubular ortopédica 12cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 

 

  

35 

Malha tubular ortopédica 15cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 100 un 

 

  

36 

Malha tubular ortopédica 20cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme. 
Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 

 

  

37 
Dispositivo p/ infusão intarvenosa (scalp) 21G, estérl, 
descartável. Validade mínima 24 meses. 4000 un 

 

  

38 
Dispositivo para infusão intravenosa (scalp) 23 G, estéril, 
descartável. Validade mínima 36 meses. 

1000
0 un 

 

  

39 
Dreno radiopaco de tórax nº 28, estéril, descartável. Validade 
mínima 30 meses. 20 un 

 

  

40 
PROTETOR ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA DÂNULA C/ 
TAMPA LUER FÊMEA ESTÉRIL  

1000
0 un 

 

  

41 

Fralda descartável, geriátrica, tamanho XXG, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no 
corpo. Com flocos 2000 un 

 

  

42 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
14FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 14, em PVC , 100 un 
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flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiraç 

43 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
16FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 16, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiraç 50 un 

 

  

44 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 8FR 
- Sonda de aspiração traqueal calibre nº 8, em PVC , flexível, 
transparente, ponta atraumática, com escala graduada, 
orifícios na extremidade para aspiração 20 un 

 

  

45 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 6FR 
- Sonda de aspiração traqueal calibre nº 6, em PVC , flexível, 
transparente, ponta atraumática, com escala graduada, 
orifícios na extremidade para aspiração 20 un 

 

  

46 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados 
individualmente, com bordas antitraumáticas. Especificações 
técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal 
(materia 500 un 

 

  

47 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados 
individualmente, com bordas antitraumáticas. Especificações 
técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal 
(materia 500 un 

 

  

48 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e esterilizados 
individualmente, com bordas antitraumáticas. Especificações 
técnicas:  - Composto de 2 válvulas articuladas por encaixe 
deslizante  - Não lubrificado  - Fabricado em poliestireno cristal 
(materia 400 un 

 

  

49 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 6,5 - 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 meses. 5000 par 

 

  

50 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 meses. 5000 par 

 

  

51 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7,5, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 meses 5000 par 

 

  

52 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 meses. 2000 par 

 

  

53 
Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8,5 - 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 meses. 2000 par 

 

  

54 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO M, 
descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. NBR-
ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 

 

  

55 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO G, 
descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. NBR-
ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 

 

  

56 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO 
GG, descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. 
NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 

 

  

57 
DRENO CIRÚRGICO PENROSE 12MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 300 un 
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TAMANHO Nº 2, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO 
NA ANVISA. 

58 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 6MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 
TAMANHO Nº 1, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO 
NA ANVISA. 300 un 

 

  

59 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 19MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 
TAMANHO Nº 3, DESCARTÁVEL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO 
NA ANVISA. 200 un 

 

  

60 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 6cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 6000 un 

 

  

61 

Atadura crepom 100% algodão 13 fios/cm², largura 10cm, 
comprimento mínimo 1,8 em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima de 24 meses. 6000 un 

 

  

62 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 12cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 6000 un 

 

  

63 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 15cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 

1000
0 rolo 

 

  

64 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 20cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 6000 un 

 

  

65 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 8CMX2,00 SECAGEM 
ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela de tecido 
Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro 
na ANVISA. 300 rolo 

 

  

66 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 10CMX2,00 SECAGEM 
ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela de tecido 
Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro 
na ANVISA. 400 rolo 

 

  

67 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 12CMX2,00 SECAGEM 
ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela de tecido 
Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro 
na ANVISA. 400 rolo 

 

  

68 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 15CMX2,00 SECAGEM 
ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela de tecido 
Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro 
na ANVISA. 500 rolo 

 

  

69 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 20CMX2,00 SECAGEM 
ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela de tecido 
Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para evitar 
desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão ter registro 
na ANVISA. 500 rolo 
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70 

COMPRESSA 45x50 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE 
IMPUREZAS 45CM X 50CM 4 CAMADAS NÃO ESTÉRIL PCT 
CONTENDO 50 UNIDADES - sem filamento radiopaco. É 4000 pct 

 

  

71 

COMPRESSA GAZE 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE 
IMPUREZAS 25cmx28cm  ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO PCT C/ 
5 -  pré-lavada, radiopaca.  Produto descartável . Registro 
Anvisa 2000 pct 

 

  

72 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,5%  SOLUÇÃO ALCOOLICA  - 
Antisséptico dermatológico para uso hospitalar. Almotolia 
plástica descartável lacrada de 100 ml, com sistema de 
abertura e permita, após a abertura, encaixe perfeito da 
tampa adicional que deverá conter 4800 

frasc
o 

 

  

73 

AMNIOTOMO PLÁSTICO COMP.25 CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 
Rompedor de Bolsa. Em plástico, estéril, descartável. 
Comprimento total deve ser entre 25 e 27 cm. Extremidade 
distal com acabamento arredondado 140 un 

 

  

74 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 20 G - 
ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE 
REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA 
PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES (MILÍMETROS):  
DIÂMETRO (Ø): 

3000
0 un 

 

  

75 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 22 G -  
ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE 
REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA 
PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES (MILÍMETROS):  
DIÂMETRO (Ø) 

3000
0 un 

 

  

76 

CATÉTER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 24 G -  
ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO QUE 
REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A 
VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA 
PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES (MILÍMETROS):  
DIÂMETRO (Ø) 

3000
0 un 

 

  

77 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESC. SILICONIZADO ESTÉRIL Nº 12 
- CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA PREVIAMENTE 
INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO OU CILINDRO. 
DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, 
COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA 200 un 

 

  

78 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 10 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO 
OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO 
DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA 
ARREDO 200 un 

 

  

79 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 8 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO 
OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO 
DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA 
ARREDON 200 un 

 

  

80 
CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 6 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 200 un 
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PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO 
OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO 
DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA 
ARREDON 

81 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 4 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE OXIGÊNIO 
OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS PARA FLUXO 
DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA 
ARREDON 200 un 

 

  

82 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 25 G X 3 1/2', PONTA 
QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL - 
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES 
FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E 
INTERNAMENTE CÔNICO, 100 un 

 

  

83 
Sonda vesical de demora "de Foley" 3 vias, descartável, estéril 
n° 16, validade mínima de 50 meses. 200 un 

 

  

84 

Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem 
extensão, em látex natural, uripen nº 6. Pacotes contendo 4 
unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 60 pct 

 

  

85 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
04. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

86 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 6. 
Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

87 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
08. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

88 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
10. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

89 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
12. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

90 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
14. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

91 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
16. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

92 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
18. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

93 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, número 
20. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 

 

  

94 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 8. Validade 
mínima de 48 meses. 100 un 

 

  

95 
Sonda naso-gástrica curta descartável, estéril, nº 10, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

96 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 12. Validade 
mínima de 48 meses. 100 un 

 

  

97 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº14. Validade 
mínima de 24 meses. 100 un 

 

  

98 
Sonda naso-gástrica curta descartável, estéril, nº 16, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

99 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº18. Validade 
mínima de 24 meses. 100 un 

 

  

100 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº20. Validade 
mínima de 24 meses. 200 un 

 

  

101 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº22. Validade 100 un 
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mínima de 24 meses. 

102 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 6. Prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

103 
Sonda nasogátrica longa, descartável, estéril, n° 8, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

104 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 10, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

105 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 12. Prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

106 
Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 14, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

107 
Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 16, prazo de 
validade mínimo 48 meses. 100 un 

 

  

108 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº18. Validade 
mínima de 24 meses. 100 un 

 

  

109 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº20. Validade 
mínima de 24 meses. 200 un 

 

  

110 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº22. Validade 
mínima de 24 meses. 100 un 

 

  

111 
Tubo de látex , diâmetro interno 6 mm, diâmetro externo 10 
mm. 60 un 

 

  

112 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8 60 un 
 

  

113 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8,5 60 un 
 

  

114 
-EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA PVC COM PONTEIRAS 
PARA ADAPTAÇÃO TRANSPARENTE  FLEXÍVEL 200CM 4000 un 

 

  

115 

Fralda descartável, infantil, tamanho PP, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no corpo 
do bebê. 7200 un 

 

  

116 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 14 -  MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, 
DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 

 

  

117 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 16 -  MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, 
DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 

 

  

118 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 18 -  MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, 
DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 

 

  

119 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 20 -  MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, 
DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 

 

  

120 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 21, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 

 

  

121 Lâmina descartável estéril aço inox nº 22, para bisturi. Caixa 2 cx 
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com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 

122 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 7,5 
COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME 480 un 

 

  

123 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 8 COM 
BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME 480 un 

 

  

124 

Jaleco descartável manga comprida braco tamanho único - 
tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Punho 55% 
elastodieno e 45% poliéster. Gramatura minima 20g. com tiras 
para amarrar. validade minima de 36 meses. 

6000
0 un 

 

  

125 
Filtro ventilação mecânica auto umidificador para circuito de 
respirador mecânico hidroscópio descartável estéril 600 un 

 

  

126 
Saco Plástico atóxico transparente, para alimentos com 
dimensões de 28cm X 42cm, em rolo de 30 metros. 400 un 

 

  

127 Removedor  de esmaltes. Frasco de 100ml 60 
frasc
o 

 

  

128 
Agulha descartável estéril 21G1 - 25 x 0,8mm. Caixa com 100 
unidades. Validade mínima 24 meses. 200 cx 

 

  

129 

CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DESCartável 12,5CM X 2,5 
MT ESTÉRIL -  tamanho 12,5 X 2,5 cm. Produto descartável, 
estéril, material: polietileno transparente, mede 12,5 cm (ou 
15 cm) x 125, 250 ou 280 cm de comprimento, em forma 
tubular 1000 un 

 

  

130 

Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem 
extensão, em látex natural, uripen nº 5. Pacotes contendo 4 
unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 60 pct 

 

  

131 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 4. Validade 
mínima de 48 meses. 100 un 

 

  

132 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 6. Validade 
mínima de 48 meses. 100 un 

 

  

133 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 4. Validade 
mínima de 48 meses. 100 un 

 

  

134 
Frasco PVC sistema coletor de drenagem de tórax 2000ml com 
escala graduada 50 un 

 

  

 

 

TOTAL GERAL R$.......................  por Extenso: ................................................................ 

 

6 - Que o prazo de entrega dos os materiais médicos objeto desta licitação deverá ser de no máximo 

10 (dez) dias a contar da data da solicitação  expedida pelo almoxarifado.   

7 -  Que concordamos com as disposições contidas na licitação PP  nº 002/2019, e reconhecemos a 

Fundação  de Saúde Pública São Camilo de Esteio, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas 

sem que assista qualquer direito indenizatório. 

 

 

Local e data_____________________ 

                                                         Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV – DO EDITAL 

 

 

 

 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (com firma reconhecida) 

Outorgante: __________________________________ 

Outorgado: ___________________________________ 

(empresa), com sede (endereço), inscrita no (CNPJ/MF), neste ato representada, na forma 

estatutária, por seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia(m) e constitui(em) seu 

bastante procurador, o Sr. (________), (qualificação), residente e domiciliado à __________, 

portador do Documento de Identidade emitido por _____ n° ____________, inscrito no CPF/MF 

sob o n° ________ __, ao qual outorga poderes específicos para representar a outorgante no 

Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto trata da aquisição de  

Material médico  hospitalar.   Pregão n° 002/2020, junto a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

SÃO CAMILO DE ESTEIO, especialmente para formular lances, manifestar intenção de interpor 

recurso ou declinar do direito de fazê-lo, enfim, praticar todos os atos inerentes ao referido 

PREGÃO PRESENCIAL, podendo, ainda, requerer, impugnar, desistir, acordar, discordar, transigir, 

receber, dar quitação, bem como assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for 

necessário ao fiel cumprimento deste mandato. 

_______________, ___ de _________ de 2019                                                                                                                                                                                                                            

 

 

____________________ 

Assinatura do outorgante: 

Doc. de Identidade: 

Cargo na empresa: 

 

Observação 

Este documento NÃO deverá ser incluído nos envelopes de Proposta e Documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

de Habilitação, devendo ser entregue diretamente ao Pregoeiro, quando solicitado.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

33 

 

 

 

MÉDIA PREÇOS (Valor Maximo admitido) 

Item Descritivo Qtd Unid Vl.Médio 

1 

CURATIVO HIDROPOLIMERO REVEST.C/COMPRESSÃO 
ALGO.FIBRAS ACRÍLICAS 10X15 ESTÉRIL (APÓSITO) -  Manta 
de algodão hidrófilo na cor branca. Gaze 13 fios. 
Descartável e pronto para uso. Registro Anvisa 10800 un 1,3335 

2 

Conjunto escova/esponja plástica,  em solução degermante 
com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. 
Dupla Face. 2000 

conjunt
o 3,427 

3 

Fralda descartável de uso adulto, tamanho grande, de 
material antialérgico, formato anatômico, cobertura 
interna macia, com flocos de gel superabsorventes para 
fluxo intenso de urina, indicada para casos de incontinência 
urinaria/fecal, com barreira prote 10000 un 1,4375 

4 

Fralda descartável, infantil,tamanho M, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no 
corpo do bebê. 4000 un 0,478 

5 

Fralda descartável, infantil, tamanho P, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no 
corpo do bebê. 7200 un 0,467 

6 

Fralda descartável, infantil, tamanho G, de material anti-
alergico, formato anatômico, cobertura interna macia, com 
flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de urina, 
com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes no 
corpo do bebê. 2000 un 0,517 

7 GRAL com Pistilo, em porcelana, 250ml 10 un 28,536 

8 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 06, validade mínima de 24 meses. 40 un 6,7965 

9 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 08, validade mínima de 24 meses. 40 un 6,778 

10 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 10, validade mínima de 24 meses. 40 un 6,629 

11 
Sonda vesical de demora Foley 2 vias, em látex siliconizada , 
descartável, estéril nº 12, validade mínima de 24 meses. 40 un 6,54 

12 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 3 1/2', PONTA 
QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL - 
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES 
FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E 
INTERNAMENTE CÔNICO 2000 un 24,652 

13 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 27 G X 4 11/16', PONTA 
DE LÁPIS. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL (OBESO) - CANHÃO TIPO 
LUER-LOCK 1000 un 25,14 

14 

Lanceta automática para punção digital, com mecanismos 
que retrai após o uso (em conformidade com NR 32). 
Agulha estéril de 28G x 1,8 mm. 34000 un 0,6165 

15 
Bandagem adesiva elástica algodão e Rayon com adesivo 
de borracha permeável 10cm x 4,5 metros. 12 rolo 7,1666 
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16 
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM 
DESCARTÁVEL ESTÉRIL 600 un 126,541 

17 
EXTENSOR PARA PROLONGAÇÃO DE OXIGÊNIO PVC VERDE 
COM CONECTOR ANELADO 200CM FLEXÍVEL 4000 un 3,35 

18 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 12 -  MATERIAL LÁTEX 
ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. 40 un 31,575 

19 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA NEONATAL -  Fluxo unilateral da 
medicação. Registrado na Anvisa e testado pelo Inmetro. 
Encaixe universal para todos os formatos de aerossóis 
dosificadores. 20 un 44,333 

20 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA INFANTIL - O Espaçador unidirecional 
bivalvulado. Encaixe universal para todos os formatos de 
aerossóis dosificadores. Deve ter registro na ANVISA. 40 un 42,07 

21 

DISPOSITIVO INALATÓRIO PRESSURIZADO TIPO ESPAÇADOR 
COM MASCARA ADULTO - TUBO TOTALMENTE 
TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO 
AEROSSOL,  VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA. 20 un 45,4 

22 
Frasco plástico para alimentação enteral, com capacidade 
de 300ml. 720 un 1,104 

23 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 23, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 6 cx 52,37 

24 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 11, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades, validade mínima de 24 meses. 6 cx 50,065 

25 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 12, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 51,775 

26 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 15, para bisturi. Caixa 
com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 46,41 

27 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, 
estéril, n° 16, validade mínima de 24 meses. 400 un 4,875 

28 
Sonda vesical de demora "de Foley", 2 vias, descartável, 
estéril, n° 18, validade mínima de 24 meses. 400 un 5,621 

29 
Sonda vesical de demora "de Foley" 2 vias, descartável, 
estéril n° 20, validade mínima de 24 meses. 60 un 5,241 

30 

Malha tubular ortopédica 4cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 5,23 

31 

Malha tubular ortopédica 6cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 6,213 

32 

Malha tubular ortopédica 8cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 60 un 8,613 

33 

Malha tubular ortopédica 10cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 9,57 

34 

Malha tubular ortopédica 12cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 11,14 
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35 

Malha tubular ortopédica 15cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 100 un 12,032 

36 

Malha tubular ortopédica 20cmx10m. Em algodão, com 
elasticidade no sentido transversal e enrolamento 
uniforme. Não estéril. Registro da ANVISA. 80 un 13,352 

37 
Dispositivo p/ infusão intarvenosa (scalp) 21G, estérl, 
descartável. Validade mínima 24 meses. 4000 un 0,328 

38 
Dispositivo para infusão intravenosa (scalp) 23 G, estéril, 
descartável. Validade mínima 36 meses. 10000 un 0,28 

39 
Dreno radiopaco de tórax nº 28, estéril, descartável. 
Validade mínima 30 meses. 20 un 6,96 

40 
PROTETOR ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA DÂNULA C/ 
TAMPA LUER FÊMEA ESTÉRIL  10000 un 0,913 

41 

Fralda descartável, geriátrica, tamanho XXG, de material 
anti-alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, 
com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de 
urina, com barreiras protetoras e fitas adesivas para ajustes 
no corpo. Com flocos 2000 un 2,164 

42 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
14FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 14, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiraç 100 un 78,5865 

43 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
16FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 16, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiraç 50 un 78,5864 

44 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
8FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 8, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiração 20 un 78,5865 

45 

SISTEMA FECHADO COM SONDA ATRAUMÁTICA DE PONTA 
ARREDONDADA ENVOLTA EM LUVA DE PVC SILICONIZADO 
6FR - Sonda de aspiração traqueal calibre nº 6, em PVC , 
flexível, transparente, ponta atraumática, com escala 
graduada, orifícios na extremidade para aspiração 20 un 78,5865 

46 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e 
esterilizados individualmente, com bordas antitraumáticas. 
Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas 
articuladas por encaixe deslizante  - Não lubrificado  - 
Fabricado em poliestireno cristal (materia 500 un 1,835 

47 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e 
esterilizados individualmente, com bordas antitraumáticas. 
Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas 
articuladas por encaixe deslizante  - Não lubrificado  - 
Fabricado em poliestireno cristal (materia 500 un 1,773 

48 

Espéculos descartáveis, devem ser embalados e 
esterilizados individualmente, com bordas antitraumáticas. 
Especificações técnicas:  - Composto de 2 válvulas 
articuladas por encaixe deslizante  - Não lubrificado  - 400 un 2,185 
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Fabricado em poliestireno cristal (materia 

49 

Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 6,5 - 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 
meses. 5000 par 1,674 

50 

Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 
meses. 5000 par 1,674 

51 

Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 7,5, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 
meses 5000 par 1,674 

52 

Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8, 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 
meses. 2000 par 1,694 

53 

Luva cirúrgica estéril descartável de látex, tamanho 8,5 - 
lubrificada com pó bio-absorvível, validade mínima 36 
meses. 2000 par 1,6865 

54 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO 
M, descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. 
NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 20,767 

55 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO 
G, descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. 
NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 20,427 

56 

Luva para Procedimento não cirúrgico, em vinil, TAMANHO 
GG, descartável, ambidestra, Sem Pó. Cx com 100 unidades. 
NBR-ISO 11193-1:2015, REGISTRO ANVISA 6000 cx 20,785 

57 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 12MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 
TAMANHO Nº 2, DESCARTÁVEL, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 300 un 15,8 

58 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 6MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 
TAMANHO Nº 1, DESCARTÁVEL, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 300 un 14,933 

59 

DRENO CIRÚRGICO PENROSE 19MM X 30 CM ESTÉRIL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM LÁTEX ATÓXICO, 
TAMANHO Nº 3, DESCARTÁVEL, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 200 un 14,93 

60 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 6cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 6000 un 0,2215 

61 

Atadura crepom 100% algodão 13 fios/cm², largura 10cm, 
comprimento mínimo 1,8 em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima de 24 meses. 6000 un 0,61 

62 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 12cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 6000 un 0,7135 

63 

Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 15cm, 
comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 10000 rolo 0,88 

64 Atadura crepom 100% algodão, 13 fios/cm², largura 20cm, 6000 un 1,1685 
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comprimento mínimo 1,8m em repouso. Embaladas 
individualmente. Validade mínima 24 meses. 

65 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 8CMX2,00 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela 
de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para 
evitar desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão 
ter registro na ANVISA. 300 rolo 2,14 

66 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 10CMX2,00 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela 
de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para 
evitar desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão 
ter registro na ANVISA. 400 rolo 2,27 

67 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 12CMX2,00 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela 
de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para 
evitar desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão 
ter registro na ANVISA. 400 rolo 2,585 

68 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 15CMX2,00 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela 
de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para 
evitar desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão 
ter registro na ANVISA. 500 rolo 2,76 

69 

ATADURA GESSADA TELA GIRO INGLÊS 20CMX2,00 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Impregnada de gesso sobre tela 
de tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão. Com lateral para 
evitar desfiamento. Embaladas individualmente. Deverão 
ter registro na ANVISA. 500 rolo 2,793 

70 

COMPRESSA 45x50 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE 
IMPUREZAS 45CM X 50CM 4 CAMADAS NÃO ESTÉRIL PCT 
CONTENDO 50 UNIDADES - sem filamento radiopaco. É 4000 pct 57,207 

71 

COMPRESSA GAZE 100% ALGODÃO BRANCA ISENTA DE 
IMPUREZAS 25cmx28cm  ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO 
PCT C/ 5 -  pré-lavada, radiopaca.  Produto descartável . 
Registro Anvisa 2000 pct 6,097 

72 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,5%  SOLUÇÃO ALCOOLICA  
- Antisséptico dermatológico para uso hospitalar. 
Almotolia plástica descartável lacrada de 100 ml, com 
sistema de abertura e permita, após a abertura, encaixe 
perfeito da tampa adicional que deverá conter 4800 frasco 2,68 

73 

AMNIOTOMO PLÁSTICO COMP.25 CM ESTÉRIL 
DESCARTÁVEL - Rompedor de Bolsa. Em plástico, estéril, 
descartável. Comprimento total deve ser entre 25 e 27 cm. 
Extremidade distal com acabamento arredondado 140 un 1,39 

74 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 20 G 
- ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR FILTRO 
QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE 
A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA 
PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES (MILÍMETROS):  
DIÂMETRO (Ø): 30000 un 1,1115 

75 

CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 22 G 
-  ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR 
FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E 
PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO 30000 un 1,12 
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MOMENTO DA PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES 
(MILÍMETROS):  DIÂMETRO (Ø) 

76 

CATÉTER PERIFÉRICO APLICAÇÃO VENOSA DIAMETRO 24 G 
-  ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. DEVE POSSUIR 
FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E 
PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO 
MOMENTO DA PUNÇÃO.  RADIOPACO, DIMENSÕES 
(MILÍMETROS):  DIÂMETRO (Ø) 30000 un 1,2465 

77 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESC. SILICONIZADO ESTÉRIL 
Nº 12 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE 
OXIGÊNIO OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS 
PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA 200 un 0,805 

78 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 10 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE 
OXIGÊNIO OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS 
PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDO 200 un 0,805 

79 

CATETER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 8 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE 
OXIGÊNIO OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS 
PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 200 un 0,7765 

80 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 6 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE 
OXIGÊNIO OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS 
PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 200 un 0,7665 

81 

CATÉTER OXIGENOTERAPIA DESCARTÁVEL SILICONIZADO 
ESTÉRIL Nº 4 - CONECTOR UNIVERSAL EM PVC, PARA 
PREVIAMENTE INSTALADO NA SAÍDA DA REDE DE 
OXIGÊNIO OU CILINDRO. DOTADA DE ORIFÍCIOS LATERAIS 
PARA FLUXO DE OXIGÊNIO, COM 40 CM DE 
COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDON 200 un 0,748 

82 

AGULHA APL. P/ RAQUI, AÇO INOX, 25 G X 3 1/2', PONTA 
QUINCKE C/ MANDRIL AJUSTÁVEL. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL 
- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CÂNULA DE PAREDES 
FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E 
INTERNAMENTE CÔNICO, 100 un 28,8 

83 
Sonda vesical de demora "de Foley" 3 vias, descartável, 
estéril n° 16, validade mínima de 50 meses. 200 un 5,76 

84 

Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem 
extensão, em látex natural, uripen nº 6. Pacotes contendo 
4 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 60 pct 2,173 

85 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 04. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,7635 

86 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 6. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,765 

87 Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 100 un 0,785 
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número 08. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 

88 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 10. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,795 

89 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 12. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,8785 

90 
Sonda Uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 14. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,8815 

91 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 16. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,9215 

92 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 18. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 0,97 

93 
Sonda uretral, siliconizada para sondagem de alívio, 
número 20. Validade mínima de 12 meses. Estéril. 100 un 1,25 

94 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 8. 
Validade mínima de 48 meses. 100 un 0,713 

95 
Sonda naso-gástrica curta descartável, estéril, nº 10, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 0,802 

96 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 12. 
Validade mínima de 48 meses. 100 un 0,797 

97 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº14. 
Validade mínima de 24 meses. 100 un 1,157 

98 
Sonda naso-gástrica curta descartável, estéril, nº 16, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,234 

99 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº18. 
Validade mínima de 24 meses. 100 un 1,088 

100 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº20. 
Validade mínima de 24 meses. 200 un 1,79 

101 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº22. 
Validade mínima de 24 meses. 100 un 1,016 

102 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 6. Prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,038 

103 
Sonda nasogátrica longa, descartável, estéril, n° 8, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,25 

104 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, n° 10, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,075 

105 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 12. Prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,112 

106 
Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 14, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,29 

107 
Sonda nasogástrica longa descartável estéril, nº 16, prazo 
de validade mínimo 48 meses. 100 un 1,257 

108 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº18. 
Validade mínima de 24 meses. 100 un 1,375 

109 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº20. 
Validade mínima de 24 meses. 200 un 1,79 

110 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº22. 
Validade mínima de 24 meses. 100 un 1,843 

111 
Tubo de látex , diâmetro interno 6 mm, diâmetro externo 
10 mm. 60 un 6,007 

112 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8 60 un 22,487 

113 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8,5 60 un 25,947 

114 -EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA PVC COM 4000 un 3,679 
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PONTEIRAS PARA ADAPTAÇÃO TRANSPARENTE  FLEXÍVEL 
200CM 

115 

Fralda descartável, infantil, tamanho PP, de material anti-
alérgico, formato anatômico, cobertura interna macia, 
com flocos de gel superabsorventes para fluxo intenso de 
urina, com barreiras protetoras e fitas adesivas para 
ajustes no corpo do bebê. 7200 un 0,968 

116 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 14 -  MATERIAL LÁTEX 
ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 31,167 

117 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 16 -  MATERIAL LÁTEX 
ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 28,603 

118 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 18 -  MATERIAL LÁTEX 
ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 28,71 

119 

DRENO CIRÚRGICO TIPO KEHR EM T DESCARTÁVEL ESTÉRIL 
EMBALAGEM INDIVIDUAL Nº 20 -  MATERIAL LÁTEX 
ATÓXICO, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS 40 un 30,8 

120 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 21, para bisturi. 
Caixa com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 47,5 

121 
Lâmina descartável estéril aço inox nº 22, para bisturi. 
Caixa com 100 unidades,  validade mínima de 24 meses. 2 cx 46,72 

122 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 7,5 
COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME 480 un 7,325 

123 
TUBO ENDOTRAQUEAL PLÁSTICO PARA INTUBAÇÃO No 8 
COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME 480 un 7,11 

124 

Jaleco descartável manga comprida braco tamanho único - 
tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Punho 55% 
elastodieno e 45% poliéster. Gramatura minima 20g. com 
tiras para amarrar. validade minima de 36 meses. 60000 un 1,397 

125 
Filtro ventilação mecânica auto umidificador para circuito 
de respirador mecânico hidroscópio descartável estéril 600 un 16,19 

126 
Saco Plástico atóxico transparente, para alimentos com 
dimensões de 28cm X 42cm, em rolo de 30 metros. 400 un 45,71 

127 Removedor  de esmaltes. Frasco de 100ml 60 frasco 3,973 

128 
Agulha descartável estéril 21G1 - 25 x 0,8mm. Caixa com 
100 unidades. Validade mínima 24 meses. 200 cx 6,42 

129 

CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DESCartável 12,5CM X 
2,5 MT ESTÉRIL -  tamanho 12,5 X 2,5 cm. Produto 
descartável, estéril, material: polietileno transparente, 
mede 12,5 cm (ou 15 cm) x 125, 250 ou 280 cm de 
comprimento, em forma tubular 1000 un 7,445 

130 
Dispositivo para incontinência urinária, masculino, sem 
extensão, em látex natural, uripen nº 5. Pacotes contendo 60 pct 2,167 
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4 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. 

131 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 4. 
Validade mínima de 48 meses. 100 un 0,74 

132 
Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril, nº 6. 
Validade mínima de 48 meses. 100 un 0,712 

133 
Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril, nº 4. 
Validade mínima de 48 meses. 100 un 0,81 

134 
Frasco PVC sistema coletor de drenagem de tórax 2000ml 
com escala graduada 50 un 35 

 


