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Pregão Eletrônico nº 9/2022-190101   Data de Abertura: 07/03/2022 às 10:00 no 

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

Objeto:  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEL/PA.  

Valor Total Estimado  

R$ 8.335.720,13 ( Oito milhões trezentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte reais e treze 

centavos)  

Registro de 

Preços?  

Vistoria  Instrumento 

Contratual  

Forma de 

Adjudicação  

SIM  NÃO  TERMO DE 

CONTRATO  

MISTA  

Lic. Exclusiva  

ME/EPP?  

Reserv. Cota 

ME/EPP?  

Exige Amostra/ 

Dem.?  

Dec. nº 

10.024/2019?  

NÃO  NÃO  NÃO OBRIGATÓRIO  SIM  

Prazo para envio da proposta/documentação  

Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a).  

Pedidos de Esclarecimentos  Impugnações  

http://www.bll.org.br/   http://www.bll.org.br/  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-190101 - SRP 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02911001/21/ 

  

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/03/2022 HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 10:00 (horário oficial de 

Brasília – DF) LOCAL: www.bll.org.br   

  

A Prefeitura Municipal de Portel/PA torna público, para conhecimento dos interessados, por meio 

do seu Pregoeiro Municipal, designado pela Decreto nº 2.413 GP/2022, que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 

e 155/2016, Decreto n° 7.892/2013 de 23 de Janeiro de 2013, e 8.538 de 6/10/2015, Decreto nº 

8.250/2014 e Decreto nº 9.488/2018 que dispõem sobre o sistema de registro de preços, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital.    

  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove 

a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os 

recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.   

  

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.bll.org.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 

licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 

da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar 

as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, 

quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo 

devidamente instruído ao gestor municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento 

do pregoeiro ou equipe de apoio indicados, poderão atuar outros servidores oficialmente 

capacitados e designados pela administração municipal.  

O Edital estará disponível gratuitamente na página https://www.portel.pa.gov.br e no endereço 

eletrônico www.bll.org.br.  

  

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para  REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEL/PA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portel.pa.gov.br/
https://www.portel.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

  

2. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS   

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal Portel através da Secretaria municipal de 
Saúde. 2.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.  
  

3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.bll.org.br.   

3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.   

3.1.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

3.1.3. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.   

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Portel, promotor da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros.  

  

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes, e também os que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.   

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e  empresas de pequeno porte, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

  

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

 4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente;  

   4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

   4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

   4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de  

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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dissolução ou liquidação;  

   4.3.6. Que não possuam atividades econômicas compatíveis com o objeto da licitação;  

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

   4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de  

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;  

  4.4.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;  

  4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte.  

   4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;  

 4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias;  

 4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

 4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.  

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital.  

  

4.6. Não poderão participar também deste Pregão:  

  4.6.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, 

durante o prazo da sanção aplicada;  

 4.6.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação;  

 4.6.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a Administração, durante o prazo da sanção 

aplicada;  

 4.6.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, 

V, da Lei nº9.605/98;  

 4.6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei 

nº8.429/92;  

 4.6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

   4.6.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo 
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legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 

licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

   4.6.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

 4.6.8.Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão;  

 4.6.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

4.6.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  

 4.6.11. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de 

Agente público ou Gestor da administração pública municipal, preste serviços ou desenvolva 

projeto no órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Portel em que este exerça cargo em 

comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos 

pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 

equivalentes.  

4.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), 

para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar 

contratos com a Administração Pública.  

  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA    

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bll.org.br e até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do 

objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

 5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.  

5.2. O envio da proposta, exigidas neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços 

anteriormente inserida no sistema;  

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta.  

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.6. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances.  

  

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

 6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional;  

6.1.2. Descrição detalhada do serviço/produto cotado, contendo as especificações do 

Termo de Referência indicando, no que for aplicável, marca, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, para os Itens/Lotes que estiver apresentando proposta;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na contratação.  

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação atendendo Art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.  

6.6. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, 

as seguintes Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:  

6.6.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;  

6.6.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 6.6.2. Declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital.  

6.7. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão 

ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação, ou após requisição do Pregoeiro.  

6.8. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.  

6.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF.  

6.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.3. Serão desclassificadas propostas iniciais com valores que apresentem indícios de 

inexequibilidade, as quais ofereçam preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos.  

7.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

7.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

7.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

7.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances.  

7.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes.  

7.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.10. O lance deverá ser ofertado pelo Valor unitário.  

7.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

7.12. O licitante somente poderá oferecer lance ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

7.13. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo) .  

7.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 

respectivos lances.  

7.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações.  
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7.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  

7.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

7.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente.  

7.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

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

recepção dos lances.  

7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.24. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

7.26. Quando for o caso, em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e  

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 

das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

7.27. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

7.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto.  

7.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

no prazo estabelecido no subitem anterior.  

7.30. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.31. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre 

as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.32. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado.  

7.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

7.33.1 no pais;  

7.33.2 por empresas brasileiras;  

7.33.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País;  

7.33.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 

e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

7.36. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.  

7.37. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  

  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 

n.º 10.024/2019.  
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8.2. O pregoeiro convocará o licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 120 

(cento e  

vinte) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena 

de desclassificação.  

8.2.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, ou por 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de 

findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.2.1.1. A proposta deve conter:   

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, 

telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição 

Estadual e Municipal  

(se houver);  

b) O preço unitário e total para cada serviço e/ou produto cotado, 

especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como 

o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados 

e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto;  

c) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que 

atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital;  

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data prevista para abertura da licitação;  

e) Preço unitário e total;  

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.  

8.2.2 Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão 

encaminhar juntamente com a Proposta de preços realinhada, no prazo 

máximo de 2 (duas) horas via sistema, as seguintes documentações:  

a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas  

diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte 

e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;  

b) Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega  

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração;  

c) Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) 

meses,  

a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de 

validade mais curto por razões técnicas comprovadas;  

d) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, 

assim como declarar  
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ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, 

com o nº da identidade do declarante;  

e) Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações 

complementares que  

se fizerem necessárias;  

f) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou 

indireta de menores;  

g) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 

apresentados;  

h) Declaração de que concorda com os termos do edital;  

i) Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de 

funcionários, no mínimo, 5%  

de pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu 

quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, Art. 28, § 6º;  

j) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi 

elaborada de maneira  

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro 

de 2009 da SLTI/MP;  

k) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor 
público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (Inc. III, do art. 9º, da Lei 
8666/93);  

l) Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta 

licitação, serão  

fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, 

respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

m) As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei 

Complementar nº 123/2006,  

deverão apresentar Declaração que se enquadram como ME / EPP, e que não tem nenhum dos 

impedimentos do §4º do Art. 3º da referida Lei;  

8.2.3. O não envio da proposta ajustada por meio de campo próprio do Portal de BLL 

Compras com todos os requisitos elencados nos subitens 8.2.1.1, e item 8.2.2, ou o 

descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.  

8.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às 

originalmente propostas.  

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.  
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8.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 

exequibilidade.  

8.5.1. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 

necessárias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, com as especificações 

mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 

atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2.  

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata;  

8.6.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo 

Pregoeiro.  

8.6.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

registros, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

8.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 

Pregoeiro poderá solicitar que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

 8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes.  

   8.7.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.  

 8.7.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada.  

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma.  

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

 8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; e  

 8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

8.12. Quando for o caso, nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar 

à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida.  

8.13. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 

estimado, observado o preço da proposta vencedora.  

8.14. Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá solicita a proposta original, com todos os requisitos 

do item 8.2.1.1, na qual deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com dados 

da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

convocação realizada pelo Pregoeiro via chat, ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal, sito a Praça 

03 de Outubro, n° 01, Centro, CEP 68.800-000, Portel/PA, aos cuidados do Pregoeiro responsável 

pelo referido Pregão Eletrônico.  

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

  

9. DA 

HABILITAÇÃO 

  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF;  

 9.1.1.1. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 

SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal, trabalhista e à qualificação econômico-financeira conforme disposto nos Arts. 4º, caput 

e 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 2018, ou seu Certificado de Registro  

Cadastral junto ao SICAF, os quais terão sua validade e autenticidade conferidas;  



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

 9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça  

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

   9.1.4. Certidão de licitantes Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4. será realizada em 

nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

9.1.7. Os licitantes que estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores - SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-

Financeira.  

9.1.8. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum 

documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar 

a sua regularidade.  

9.2. As licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, e regularmente cadastradas no Portal de BLL Compras, as quais terão suas 

condições de habilitação verificadas pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, deverão apresentar a 

seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, 

Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:  

  

9.3. Relativos à Habilitação Jurídica:  

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva 

sede, para o caso de empresário individual;   

b) Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual de  

Responsabilidade Limitada - EIRELI;   

d) Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  

e) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;    

f) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;  
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g) No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971;  

h) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

i) cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver.  

 9.3.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva.  

  

9.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, juntamente com o 

seu QSA (Quadro de Sócios Administradores). A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não 

podendo filial ou subsidiária substituir matriz quando esta for a licitante e vice-versa, com a devida 

atividade do objeto da licitação.  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, 

relativo ao domicílio ou  sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei:  

c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que a mesma deve 

abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único 

do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões Negativas de 

débitos Tributária e Não Tributária, emitida pela Secretaria da Fazenda - SEFA onde se situa a 

sede da empresa, deverão vir acompanhadas de sua autenticidade emitidas um dia anterior à 

licitação pelo site da SEFA a fim de agilizar o andamento, caso contrário o Pregoeiro (a) poderá 

suspender o certame até que se verifique as devidas autenticidades;  

c.3) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão  

Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa;  

c.3.1) As empresas cujo município sede não faça constar todos os tributos em uma mesma 

certidão,  

deverão apresentar quantas certidões sejam necessárias, para comprovação de sua situação em 

relação a todos os tributos.  

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), 

emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei 
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nº.12.440, de 12 de abril de 2011), acompanhado das Certidões Negativa de Infrações Trabalhistas 

que tratam de Controle de Processos de Multas, Recursos e Relação Anual de Informações Sociais 

e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e a relação de infrações trabalhistas, em 

atendimento a Portaria 1421/2014 do MTE, expedida eletronicamente através da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho, bem como a apresentação da certidão de ações trabalhistas de jurisdição do 

Estado da sede da licitante.  

Parágrafo único: Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de 

negativa.  

  

9.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 

11.101, de 9.2.2005), juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 

distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo 

distribuidor da sede da licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame, 

se outro prazo não constar no(s) documento(s), acompanhado da Certidão de Distribuição de Ações 

Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em nome 

da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da empresa, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de 

abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal 

Regional Federal, em conjunto com Certidão Negativa (Nada Consta) de Distribuição (Ações de 

Falência e Recuperações Judiciais) originária do site www.tjdft.jus.br, em nome da pessoa jurídica 

e do(s) sócio(s) da empresa. A(s) certidão(ões) cível(eis) atende(m) ao disposto no inciso II do artigo 

31 da Lei 8.666/1993;   

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

apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real 

situação financeira da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada 

a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. O balanço deverá vir acompanhado da 

Certidão de Regularidade Profissional do Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional 

identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, 

e também as Certidões de Regularidade contendo número, validade e finalidades de Balanço 

Patrimonial e Editais de Licitação, de acordo com a Resolução nº 1.402/2012 - CFC. Para fins deste 

Edital, os valores constantes no balanço patrimonial poderão ser corrigidos por índices oficiais, 

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, juntamente 

com a certidão simplificada, que deverá acompanhar as documentações acima aludidas, 

comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da 

abertura do presente certame, e certidão específica de arquivamento e de participação societária 

emitidas pela Junta Comercial.  

c) Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que, 

obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada na 

junta comercial;  
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d) A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de 

cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente:  

  

- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  

  

                   AC + RLP  

LG = --------------------------------- = 1,0  

                 PC + PNC  

  

  

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  

  

                      AC  

LC =----------------------------- = 1,0  

                      PC  

  

- Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

  

                       AT +  

SG= ------------------------------ = 1,00  

                  PC+ PNC  

  

- Índice de Endividamento Geral (IEG) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela 

fórmula:  

  

                    PC + PELP  

EG=-------------------------------- = 0,50  

                          AT  

  

Onde:  

  

AC-Ativo Circulante  

  

RLP-Realizável a Longo Prazo   

  

PC-Passivo Circulante   

  

PNC- Passivo Não Circulante  

  

ELP-Exigível a Longo Prazo   
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PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo  

  

AT- Ativo Total  

  

e) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador 

responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem como, os Termos 

de Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na Junta Comercial ou Cartório 

de  

Registro;  

f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 

encerramento do exercício, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro 

diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento, e 

demonstrações contábeis consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao 

período de sua existência;  

g) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em 

Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante;  

h) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através 

do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da 

Junta Comercial.  

  

9.6. Relativos à Qualificação Técnica:  

a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m), que a proponente já forneceu 

produtos pertinentes e compatíveis com objeto deste edital, considerando-se compatível o 

fornecimento com as seguintes características:  

a.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a 

relação do(s)  

produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s);  

a.2) O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do termo de referência, 

com pelo menos 10% (dez por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, § 4º, da Lei 

Federal nº  

8.666/93 que indiquem nome, função, endereço e o telefax de contato do(s) atestador(es);  

a.3) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s) 

fornecido(s), bem como não apresentar as quantidades mínimas exigidas, será(ão) declarado(s) 

inválidos.  

b) Licença de Funcionamento, expedida pelo Departamento de Vigilância Sanitária no âmbito 

municipal ou estadual, da sede da Licitante;  

c) Certidão de Regularidade expedida pelo Conselho Federal e Regional de Farmácia, comprovando 

a regularidade do responsável técnico da empresa junto ao Conselho, juntamente com a certidão 
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conjunta de regularidade da empresa e responsável técnico, bem como a emitida em particular 

para o responsável técnico;  

d) Comprovação de autorização de funcionamento de empresa expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, ou a publicação no Diário oficial da União (DOU), para Armazenamento e  

Distribuição de Correlatos (AFE);  

e) Certificado de tratamento e destinação final de resíduos, expedido por empresa prestadora de 

serviço do ramo pertinente, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da abertura 

do certame;  

f) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, Modelo "a";  

g) declaração, observadas as penalidades cabíveis, de Inexistência de fato impeditivo da 

habilitação,  

(cf. Anexo II, Modelo "b", deste Edital);   

h) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "c".  

9.7. Os documentos exigidos para habilitação e/ou documentação complementar, se necessários 

à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, deverão ser encaminhados em 

formato digital, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema, no prazo de até 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação, após sua solicitação no sistema eletrônico.  

9.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos.  

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período.  

9.10. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se 

outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma.  

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital.  

9.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

9.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;  
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9.15. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 

verificar as condições de habilitação das licitantes.  

9.16. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

9.17. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, inclusive no que se refere as 

certidões.  

9.18. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também 

devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  

9.19. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos 

e documentos.  

9.20. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 

nome da matriz.  

9.21. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida 

pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da 

sessão pública deste Pregão, exceto as Certidões constantes no item 9.5, alíneas “a” e “b” que 

deverão estar com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.  

9.22. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.4, alíneas (“c.1”,  

“c.2” e “e”), em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei 

n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

9.23. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa.  

9.23.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do 

resultado da fase de habilitação.  

9.23.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, 

quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.  

9.24. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 

implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação.  

9.25. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, 

ainda, em casos específicos se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que 

melhor atenda a este Edital.  
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9.26. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora.  

  

10. DO RECURSO  

10.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recurso.  

 10.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à 

licitante vencedora.  

10.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, 

em campo próprio do sistema.  

10.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente.  

10.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do 

franqueada aos interessados.  

10.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

10.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

  

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de lances.  11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta.  

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório.  

 11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

  

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  

12.2. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.  
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12.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens.  

  

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico 

(e-mail), para que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.3. O prazo estabelecido nos subitens anteriores para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  

13.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura, conforme determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013.  

  

14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU OUTRO EQUIVALENTE  

14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo 

de contrato ou instrumento equivalente.  

14.2. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as 

cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.  

14.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua 

convocação.  

14.4. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma 

única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.  

14.4.1. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura 

Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

14.4.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.  

14.4.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 

do contrato.  

14.5. O Termo de contrato Anexo V deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as 

hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.  
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14.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora.  

14.7. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na lei.  

14.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.  

14.9. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 

as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais.  

  

15. DO REAJUSTE  

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato 

ou outro instrumento, anexo a este Edital.  

15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 

2013.  

  

16. DAS SANÇÕES  

16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada 

no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do 

valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  

   16.1.1. Cometer fraude fiscal;  

   16.1.2. Apresentar documento falso;  

   16.1.3. Fizer declaração falsa;  

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.1.5.Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;  

16.1.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;  

16.1.7. Deixar de entregar a documentação exigida no 
certame; 16.1.8. Não mantiver a proposta; 16.1.9. Não 
entregar amostra.  

16.2. Para os fins da sub condição, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.  

  

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital.  

17.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por petição dirigida ou protocolada 

no endereço www.bll.org.br.  

17.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação.  
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17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

17.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço www.bll.org.br.  

17.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos.  

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame.  

17.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

17.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.  

  

18. DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1. À Prefeitura Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.  

   18.1.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato.  

18.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato.  

18.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação.  

18.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

18.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.  

18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.  

18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.  

18.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 

últimas.  
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18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

Administração, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº10.520/2002.  

  

19. DOS ANEXOS  

19.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I - Termo de Referência;   

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;   

ANEXO III - Modelos das declarações de habilitação;  

ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços;  

ANEXO V - Minuta de Contrato   

  

20. DO FORO  

20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de PORTEL/PA, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

PORTEL / PA, 17 de fevereiro de 2022  

  

  

________________________  

MAYCON SERRÃO MARTINS 

Pregoeiro  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

  1 - DO OBJETO   

1.1. O presente termo de referência tem como objetivo a Contratação de empresa para o fornecimento 

de materiais técnicos e hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Portel/PA.  

  

  2 - DAS JUSTIFICATIVAS   

2.1. A contratação encontra-se amparada no caput do art. 2º e seu parágrafo único - da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993.  

  

2.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Portel com o intuito de atender aos seus Departamentos e 

considerando que a Administração dispõe pouco saldo contratual do objeto em comento para atender a 

demandas.  

  

2.3. Considerando a justificativa apresentada na solicitação encaminhada pelo responsável técnico, e 

ainda, considerando a necessidade premente da Administração Pública dá continuidade as atividades 

administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre 

o princípio vinculante da eficiência da administração pública.  

  

2.4. Além disso, considera-se ainda: que a contratação se faz necessária para suprir a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde de Portel, com relação aos objetos licitados (material técnico hospitalar), 

tendo em vista serem indispensáveis ao desenvolvimento das atividades realizadas neste município, no 

que concerne ao atendimento dos pacientes em tratamento na rede pública Municipal de Saúde.  

  

2.5. Justifica-se ainda, pela necessidade de urgência e emergência para atender as pessoas vítima da 

PANDEMIA do novo Coronavírus, da Covid-19, vez que sem a aquisição deste objeto, os pacientes com 

suspeita do coronavírus não poderão ter o atendimento adequado, tendo em vista que uma das 

consequências do Covid-19 é a insuficiência respiratória, sendo necessária a utilização de internação em 

isolamentos para melhor atender e suprir a necessidade respiratória do indivíduo, conforme amplamente 

divulgado pelos profissionais habilitados em toda mídia falada nos dias atuais.  

  

3 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QTD  P. UNIT  P. TOTAL  

1  
Abaixador de lingua em madeira com superficie lisa, 

bordas arredondadas. Pacote com 100 unidades   

  

Pacote  
500      

2  

Avental descartavel em polipropileno tamanho único 30g 

tipo camisola (com mangas longas), punho em latex, 

confeccionado com falso tecido decote com viés no 

acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e  

Unidade  15.000      
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 outro para amarrar no pescoço, cor branco. Embalagem 

com dados de identificação e procedência,    

    

3  

Algodão hidrófilo: composto de fibras 100% de algodão 

alvejadas, isento de impurezas, substâncias gordurosas e 

alvejantes ópticos. Mantas uniformes envolvidas em papel 

especial e embaladas individualmente em saco plástico 

com 500g. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 14.635, principalmente no quesito 

hidrofilidade e capacidade de absorção, sob pena de 

desclassificação. Pct c/01   

Pacote  1.000      

4  

Máscara cirúrgica descartável pct c/ 50 unid. Máscara 

descartável de tnt com tiras -máscara descartável simples 

confeccionada em tnt , 100% em polipropileno do tipo 

agulhado com 60 gr/m². Dispõe lateralmente de dois 

elásticos do tipo roliço recobertos com algodão ou 

amarrilhos do mesmo material, que se destinam ao apoio 

e ajustes à face e que se prendem ou atam atrás das 

orelhas dos usuários. A máscara é confeccionada no estilo 

retangular, de tamanho único,. Na parte superior frontal 

da máscara, internamente possui um nose-clip de 

material plástico, embutido entre soldas, e que se destina 

ao ajuste nasal. Cx c/50   

Caixa  1.000      

5  

Máscara descartável pff 05 (n95) pct c/100 und Mascara 

de proteção descartável; classificação n95; tripla camada 

com filtro que proporciona uma bfe (eficiência de filtração 

bacteriana) maior que 95%%; clips nasal com 14 cm de 

comprimento,  suas condições deverão atender 

plenamente a norma nbr 13698; apresentação em 

material que garanta a perfeita integridade do produto, 

rotulagem respeitando a legislação vigente, e com 

certificado de aprovação do ministério do trabalho. 

pacote c/10   

Pacote  100      

6  

Macacão impermeável, macacão, material tyver, cor 

branca, tamanho p, m,g,gg e xg características adicionais 

unissex/ tipo padrão com zíper   

  

 Unidade   200      
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7  

Touca desc. Com elástico pacote c/ 100, touca descartável 

em tnt, 100% sanfonada, possui elástico em todo o 

perímetro da touca proporcionando vedação durante a 

utilização. De uso único. Tamanho único. Cor: branca.    

Pacote  400      

8  

Almotalia 500ml, ponta curva, plástico translúcido ou 

transparente, tampa rosqueada com vedação segura, 

formato anatômico, e ponteira com curvatura que 

propicie o escoamento direcionado do jato, com tampa 

protetora fixa ao bico. Material resistente e seguro, 

compatível com solução alcóolica, e de fácil manuseio. 

Embalagem externa com identificação do produto.   

Unidade   200      

9  
Coletor de urina sistema fechado com válvula de refluxo 

em plástico resistente com 2.000ml   

  

Unidade 
  3.000      

10  

Bolsa para Colostomia 63mm, bolsa para colostomia 

drenável transparente, ajustável a diferentes tamanhos 

de estomas. Comprovada e prolongada proteção da 

barreira. Tela perfurada fixada a face posterior da bolsa, 

aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. 

Suporte adesivo flexível, que elimina a necessidade de 

utilizar adesivos cirúrgicos. Bolsa de plástico macio, 

silencioso e a prova de odores. Guia de recorte impresso 

no papel aderente.    

Unidade   4.000      

11  

Dreno de penrose nº1, em látex natural e atóxico, estéril. 

O lote e a data de fabricação e a data de validade devem 

vir impressas na embalagem do material   

Unidade   1.500      

12  

Dreno de penrose nº2, em látex natural e atóxico, esteril. 

O lote e a data de fabricação e a data de validade devem 

vir impressas na embalagem do material   

Unidade   1.500      

13  

Dreno de penrose nº3, em látex natural e atóxico, estéril. 

O lote e a data de fabricação e a data de validade devem 

vir impressas na embalagem do material   

Unidade   1.500      

14  

Dreno tubular torácico nº14 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      
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15  

Dreno tubular torácico nº22 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

16  

Dreno tubular torácico nº24 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

17  

Dreno tubular torácico nº32 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

18  

Dreno tubular torácico nº34 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

19  

Dreno tubular torácico nº36 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

20  

Dreno tubular torácico nº38 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

21  

Dreno tubular torácico nº40 em borracha flexível atóxico, 

com orifícios lateral e central. O lote, a data de fabricação 

e a validade deverão vir impressos na embalagem do 

material.   

Unidade   100      

22  

Dreno de Mediastino sist.. Completo, Reservatório em 

PVC rígido atóxico com capacidade de 2.000 ml com 

graduação a cada 100 ml; Extensão em PVC atóxico; 

Conector em PVC rígido atóxico; Dreno torácico em PVC 

cristal atóxico nº 34 com indicador radiopaco; Embalado 

em papel grau cirúrgico; Esterilizado a gás óxido de 

etileno. Coleta de secreções torácica (mediastino ou 

pleural), centro cirúrgico, CTI, emergências e pronto 

socorro. Artigo médico hospitalar de uso único. Descartar 

após o uso. Não reesterilizar.  

Unidade   600      
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ANVISA: 10229650023  

23  

Colar Cervical P, colar cervical tipo resgate - em plástico 

polietileno flexível, com suporte metoniniano e sistema de 

ajuste de circunferência, na cor branca, perfurado para 

ventilação. Tamanho p - adulto, com orifício frontal para 

analise do pulso carotídeo e procedimento de 

traqueostomia, com fecho e velcro para melhor ajuste 

anatômico, para suporte para coluna cervical durante a 

remoção de acidentados. Pct c/01   

Pacote  600      

24  

Colar Cervical M, colar cervical tipo resgate - em plástico 

polietileno flexível, com suporte metoniniano e sistema de 

ajuste de circunferência, na cor branca, perfurado para 

ventilação. Tamanho m - adulto, com orifício frontal para 

analise do pulso carotídeo e procedimento de 

traqueostomia, com fecho e velcro para melhor ajuste 

anatômico, para suporte para coluna cervical durante a 

remoção de acidentados. Pct c/01   

Pacote  400      

25  

Colar cervical G, colar cervical tipo resgate - em plástico 

polietileno flexível, com suporte metoniniano e sistema 

de ajuste de circunferência, na cor branca, perfurado para 

ventilação. Tamanho g - adulto, com orifício frontal para 

analise do pulso carotídeo e procedimento de 

traqueostomia, com fecho e velcro para melhor ajuste 

anatômico, para suporte para coluna cervical durante a 

remoção de acidentados. Pct c/01   

Pacote  300      
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26  

Clamp Umbilical, clamp para ligadura de cordão umbilical, 

confeccionado em poliamida ou plástico resistente, 

atóxico, capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão 

umbilical e manter pressão constante e uniforme mesmo 

após o encolhimento, mumificação ou dissecção do coto, 

possuir fecho de segurança inviolável e as bordas do 

clamp deverão ser de tal forma que o mantenha 

firmemente fixado ao coto umbilical, sendo capaz de 

assegurar a rápida cicatrização sem riscos de hemorragias 

ou deslizamentos. O alicate extrator deverá ser 

confeccionado em material plástico resistente, ser de fácil 

manuseio e proporcionar o perfeito rompimento do 

clamp sem causar qualquer espécie de acidente.    

Unidade  10.000      

27  

Coletor para material perfuro cortante: recipiente para 

coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfuro 

cortante, constituído à base de papelão que possa ser 

incinerado, resistente à perfurações, acompanhado de 

saco plástico, bandeja, fundo em material rígido e cinto de 

revestimento interno com funções protegidas (revestindo 

as quatro paredes laterais e o fundo do coletor) em 

material rígido, em condições de uso e descarte, sem que 

ocorra transfixação, isento de ruptura, deformação ou 

perfuração. Alça para transporte dupla, resistente e fixa 

ao coletor; sistema de travamento na tampa de descarte 

e na tampa do produto com dispositivo que assegure a 

não violação do mesmo; bocal com abertura que facilite o 

descarte do material. As indicações, instruções de uso, de 

montagem e de fechamento do coletor são legíveis e 

permanecerem indeléveis. O produto atende a nbr 13853 

e nbr 7500 (simbologia) e possui registro no ministério da 

saúde. Capacidade 7l.   

Unidade   1.600      
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28  

Coletor para material perfuro cortante: recipiente para 

coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfuro 

cortante, constituído à base de papelão que possa ser 

incinerado, resistente à perfurações, acompanhado de 

saco plástico, bandeja, fundo em material rígido e cinto de 

revestimento interno com funções protegidas (revestindo 

as quatro paredes laterais e o fundo do coletor) em 

material rígido, em condições de uso e descarte, sem que 

ocorra transfixação, isento de ruptura, deformação ou 

perfuração. Alça para transporte dupla, resistente e fixa 

ao coletor; sistema de travamento na tampa de descarte 

e na tampa do produto com dispositivo que assegure a 

não violação do mesmo; bocal com abertura que facilite o 

descarte do material. As indicações, instruções de uso, de 

montagem e de fechamento do coletor são legíveis e 

permanecerem indeléveis. O produto atende a nbr 13853 

e nbr 7500 (simbologia) e possui registro no ministério da 

saúde. Capacidade 20l.   

Unidade   3.200      

29  

Coletor para material perfuro cortante: recipiente para 

coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfuro 

cortante, constituído à base de papelão que possa ser 

incinerado, resistente à perfurações, acompanhado de 

saco plástico, bandeja, fundo em material rígido e cinto de 

revestimento interno com funções protegidas (revestindo 

as quatro paredes laterais e o fundo do coletor) em 

material rígido, em condições de uso e descarte, sem que 

ocorra transfixação, isento de ruptura, deformação ou 

perfuração. Alça para transporte dupla, resistente e fixa 

ao coletor; sistema de travamento na tampa de descarte 

e na tampa do produto com dispositivo que assegure a 

não violação do mesmo; bocal com abertura que facilite o 

descarte do material. As indicações, instruções de uso, de 

montagem e de fechamento do coletor são legíveis e 

permanecerem indeléveis. O produto atende a nbr 13853 

e nbr 7500 (simbologia) e possui registro no ministério da 

saúde. Capacidade 13l.   

Unidade   5.000      
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30  

Papel lençol descartável na cor branca tipo 1 super branco 

picotado. Lençol descartável em rolo, tipo bobina, uso 

maca hospitalar, uniformemente enrolado em tubo, 

confeccionado em 100% de celulose, medindo 70 metros 

de comprimento e 50 cm de largura, gramatura mínima de 

30gr/m2, com alvura de no mínimo 80 %,resistente, 

textura firme, flexibilidade, absorvência, isento de furos, 

manchas, rasgos ou qualquer defeito prejudicial a sua 

utilização. Apresentação: rolo 70 metros.   

Rolo  1.000      

31  

Eletrodo descartável cardiológico adulto papel pregelif, 

4,5cm, +/- 0,5 cm, dorso de papel, microporosa revestido 

com adesivo, hipoalérgico, na face interna, com 

adesividade garantida em presença de umidade, 

superfície de espuma com gel solido. Pct c/50   

Pacote  5.000      

32  

Ventosa p/ eletrocardiograma, ventosa, material acrílico, 

tamanho 4,5 a 2,3mm, características adicionais com 

aplicador, jogo com 10 unidades.   

  

  Jogo  18      
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33  

Esfigmomanômetro adulto aneróide -mecânico de 

pressão arterial, com sistema de montagem interna livre 

de engrenagens e que utiliza sensor elástico de meio fole 

(um diafragma) que se deforma em função da pressão que 

lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao 

ponteiro indicador. Com indicador de valores da pressão 

constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala 

circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, 

atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: 

faixa de medição: 6 a 300 mmhg, valor de uma divisão: 2 

mmhg, graduação máxima: 304 mmhg, graduação 

mínima: 6 mmhg. Com resistência a impacto cumprindo 

os padrões da norma ansi/aami sp-9 comprovado através 

de documento da fábrica. Não deverá depender da 

utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de 

alimentação elétrica para seu pleno e seguro 

funcionamento. Manômetro com giro de  

360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. 

Precisão certificada pelo inmetro de ± 3 mmhg. 

Preferencialmente com aneróide e pera separados. 

Sistema de troca rápida de braçadeiras; manguito e pêra 

livre de látex; braçadeira confeccionada em nylon, com 

fechamento por velcro de alta duração e lavável. 

Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria 

para a aferição e com marcador de limites de tamanhos 

impressos com marca de controle de circunferência do 

braço. Acompanha o aparelho braçadeira adulto (25 - 

34cm). Disponibilidade de braçadeiras de tamanhos 

variados (no mínimo 10 tamanhos) com variações de 

circunferência entre 7 a 55 cm para atender todos 

pacientes infantis, adulto e obeso. É de agrado que os 

diferentes tamanhos de braçadeiras sejam de  

Unidade   300      
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 cores variadas conforme diferenças de tamanho. As 

braçadeiras devem ser todas homologadas pelo inmetro e 

ser da mesma marca do fabricante do 

esfigmomanômetro. Garantia de calibração de no mínimo 

5 anos e garantia do produto contra defeito de fabricação 

de 2 anos. Portaria inmetro 182/2003 e 028/2014 e 

registro da anvisa   

    

34  

Esfigmomanômetro infantil aneróide – mecânico de 

pressão arterial, com sistema de montagem interna livre 

de engrenagens e que utiliza sensor elástico de meio fole 

(um diafragma) que se deforma em função da pressão que 

lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao 

ponteiro indicador. Com indicador de valores da pressão 

constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala 

circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, 

atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: 

Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 

mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação 

mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os 

padrões da norma ANSI/AAMI SP -9 comprovado através 

de documento da fábrica. Não deverá depender da 

utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de 

alimentação elétrica para seu pleno e seguro 

funcionamento. Manômetro com giro de  

360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. 

Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. 

Preferencialmente com aneróide e pera separados. 

Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra 

livre de latex; Braçadeira confeccionada em nylon, com 

fechamento por Velcro de alta duração e lavável. 

Braçadeira deve ter o inalizador da posição sobre artéria 

para a aferição e com  

Unidade   100      
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 marcador de limites de tamanhos impressos com marca 

de controle de circunferência do Braço. Acompanha o 

aparelho braçadeira adulto (25 -34cm). Disponibilidade de 

braçadeiras de tamanhos variados (no mínimo 10 

tamanhos) com variações de circunferência entre 7 a 55 

cm para atender todos pacientes infantis, adulto e obeso. 

É de agrado que os diferentes tamanhos de braçadeiras 

sejam de cores variadas conforme diferenças de tamanho. 

As braçadeiras devem ser todas Homologadas pelo 

INMETRO e ser da mesma marca do Fabricante do 

esfigmomanômetro.  

Garantia de Calibração de no  mínimo 5 anos Garantia do 

Produto contra defeito de fabricação de 2 anos. Portaria 

INMETRO 182/2003 e 028/2014   

    

35  

Esfinomanômetro neonatal aneróide, braçadeira, 

manguito, pera, válvula com rosca, de 0 a 

300mmhg,,resistente a choque e desregulagens, medição 

da pressão arterial, adulto, braçadeira com pino regulável.   

Unidade   20      
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36  

Esfigmomanômetro (obeso) - Esfigmomanômetro 
aneróide mecânico de pressão arterial, com sistema de 
montagem interna livre de engrenagens e que utiliza 
sensor elástico de meio fole (um diafragma) que se 
deforma em função da pressão que lhe é aplicada, 
transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro 
indicador. Com indicador de valores da pressão 
constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala 
circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, 
atendendo aproximadamente a seguinte faixa de Escala: 
Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 
mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação 
mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os 
padrões da norma ANSI/AAMI SP-9 comprovado através 
de documento da fábrica. Não deverá depender da 
utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de 
alimentação elétrica para seu pleno e seguro 
funcionamento. Manômetro com giro de 360° para fácil 
leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada 
pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Preferencialmente com 
aneróide e pera separados. Sistema de troca rápida de 
braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira 
confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de 
alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da 
posição sobre artéria para a aferição e com marcador 
delimites de tamanhos impressos com marca de controle 
de circunferência do Braço. Acompanha o aparelho 
braçadeira adulto (25- 34cm). Disponibilidade de 
braçadeiras de tamanhos variados (no mínimo 10 
tamanhos) com variações de circunferência entre 7 a 55 
cm para atender todos pacientes infantis, adulto e obeso. 
É de agrado que os diferentes tamanhos de braçadeiras 
sejam de cores variadas conforme diferenças de tamanho. 
As braçadeiras devem ser todas Homologadas pelo 
INMETRO e ser da mesma marca do Fabricante do 
esfigmomanômetro. Garantia de Calibração de no mínimo 
5 anos .Garantia do Produto contra defeito de fabricação 
de 2 anos.   
Portaria INMETRO 182/2003 e 028/2014.   

Unidade   30      

37  

Esfinomanômetro neonatal aneroide, braçadeira, 

manguito, pera, válvula com rosca, de 0 a 300mmhg,, 

resistente a choque e desregulares, medição da pressão 

arterial, adulto, braçadeira com pino regulável.   

Unidade   20      
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38  

Esfigmomanômetro (obeso) - Esfigmomanômetro 

aneróide mecânico de pressão arterial, com sistema de 

montagem interna livre de engrenagens e que utiliza 

sensor elástico de meio fole (um diafragma) que se 

deforma em função da pressão que lhe é aplicada, 

transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro 

indicador. Com indicador de valores da pressão 

constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala 

circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, 

atendendo aproximadamente a seguinte faixa de Escala: 

Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 

mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação 

mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os 

padrões da norma ANSI/AAMI SP-9 comprovado através 

de documento da fábrica. Não deverá depender da 

utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de 

alimentação elétrica para seu pleno e seguro 

funcionamento. Manômetro com giro de 360° para fácil 

leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada 

pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Preferencialmente com 

aneróide e pera separados. Sistema de troca rápida de 

braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira 

confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de 

alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da 

posição sobre artéria para a aferição e com marcador 

delimites de tamanhos impressos com marca de controle 

de circunferência do Braço. Acompanha o aparelho 

braçadeira adulto (25- 34cm). Disponibilidade de 

braçadeiras de tamanhos variados (no mínimo 10 

tamanhos) com variações de circunferência entre 7 a 55 

cm para atender todos pacientes infantis, adulto e obeso. 

É de agrado que os diferentes tamanhos de braçadeiras 

sejam de cores variadas conforme diferenças de tamanho. 

As braçadeiras devem ser todas Homologadas pelo 

INMETRO e ser da mesma marca do Fabricante do 

esfigmomanômetro. Garantia de Calibração de no mínimo 

5 anos .Garantia do Produto contra defeito de fabricação 

de 2 anos.  Portaria INMETRO 182/2003 e 028/2014 

Unidade   30      
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39  

Estetoscópio adulto clínico – Com duas olivas maleáveis de 

borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem 

rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de 

baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, 

podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor 

e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá 

possuir uma espessura entre 200 350 micra e deverá 

conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua 

limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e 

consistente. Na extremidade proximal deverá possuir 

mola na junção dos tubos auriculares, permitindo 

flexibilidade e distensibilidade, proporcionando 

adaptação suave das olivas nos condutos auditivos 

externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. 

Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no 

MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e 

assistência técnica local comprovada. 

Unidade   300      

40  

Estetoscópio infantil clínico – para pacientes pediátricos, 

produzido em aço inoxidável tipo duplo, com hastes 

ajustáveis para obter a tensão desejada, que permite 

ajuste m 15º para melhor ergonomia. Deve possuir olivas 

em nano silicone, com anel não frio que proporciona 

conforto térmico ao paciente. Deve possuir no mínimo 12 

cores de tubos disponíveis. Garantia mínima de 12 meses, 

comprovadas através do manual ANVISA.   

Unidade   100      

41  

Gel p/ ultrassom e eletrocardiograma galão 5 lts Gel para 

meios de contato utilizado em eletroterapia e ultrassom; 

Gel clinico.   

  

  GL  120      

42  

Garrafinha Umidificador (unilec), Kit Umidificador para 

Oxigênio, equipamento desenvolvido para umedecer 

oxigênio inalado. Sistema difusor por onde passa o fluxo 

determinado no fluxômetro, que faz com que a água 

borbulhe e pequenas partículas desprendam-se 

misturando-se ao oxigênio ou ar comprimido e saindo do 

frasco. Kit Umidificador p/ Oxigênio Unitec. Acompanha 

tampa injetada e borboleta injetada c/ enxerto em metal 

(padrão ABNT), frasco em PVC de 250 ml com boca larga 

nível mín. e máx., extensão de PVC atóxico de 1,20m.   

Unidade   500      
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43  

Oxímetro digital adulto de pulso portátil para medição da 

saturação de oxigênio no sangue, oxímetro de dedo, com 

visor de led colorido e exibição simultânea dos resultados 

medidos e o gráfico plestimograma. 6 perspectivas de 

visualização no visor, desligamento automático. Alarme 

sonoro e visual. Alarme ajustável para valores de % spo2 e 

pr (frequência de pulso). Vida útil das pilhas de 20 horas 

de uso contínuo. Pode ser usado em diferentes tamanhos 

de dedos. Possui cordão para facilitar o transporte e capa 

proteção.   

Unidade   200      

44  

Termômetro digital infravermelho, termômetro, tipo laser 

digital, faixa medição temperatura-50 a 380 °c, aplicação 

efetuar medições em lugares de difícil alcance, elemento 

expansão infravermelho, material plástico e aço inox, 

características adicionais mira laser classe ii; distância do 

foco de 50:1, precisão +/- 1 °c, alimentação bateria/ pilha   

Unidade   200      

45  

Kit Inalação Adulto NS, kit para nebulização vem com 

micro nebulizador, extensão com conector para ar 

comprimido ou oxigênio e máscara para adulto. O 

conjunto é fácil de lavar e tem manuseio simples, com 

itens extremamente resistentes e duráveis, material de 

silicone. KIt c/01   

KIT  200      

46  

Kit Inalação Infantil NS, KIT para nebulização vem com 

micro nebulizador, extensão com conector para ar 

comprimido ou oxigênio e máscara para infantil. O 

conjunto é fácil de lavar e tem manuseio simples, com 

itens extremamente  

resistentes e duráveis, material de silicone. KIt c/01   

KIT  200      

47  

Mangueira de Oxigênio 3mm, mangueira alta pressão, 

material poliuretano, comprimento 3 m, aplicação 

oxigênio, características adicionais pressão máxima de 

trabalho: 10 bar, diâmetro externo 6 mm, temperatura 

operação- 35 a +  

60 °c   

Unidade   30      

48  

Máscara venturi Adulto. Máscara facial em PVC; Traquéia 

corrugada de PVC 155 mm; Adaptador para umidificação 

/ inalação; Extensão para conexão no umidificador e 

cateter.   

Unidade   200      
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49  

Reanimador manual em silicone ambú infantil. Para 

ventilação artificial, enviando ar comprimido ou 

enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na 

ausência da respiração ocasionada por infarto, asfixia por 

substâncias tóxicas, afogamento e outros.   

Unidade   30      

50  

Reanimador manual em silicone ambú adulto. Para 

ventilação artificial, enviando ar comprimido ou 

enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na 

ausência da respiração ocasionada por infarto, asfixia por 

substâncias tóxicas, afogamento e outros.   

Unidade   30      

51  

Lâmina fosca de vidro lamina para microscópio; material: 
vidro; cor: incolor; borda: fosca; acabamento: comum; 
embalagem: acondicionado em material que garanta a 
integridade do produto; rotulagem: devera conter 
identificação do material, dados fabricante/importador, 
numero lote/serie, condições de armazenamento e 
demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de   
22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores. caixa 

100 unidades   

Caixa  1000      

52  

Kit papanicolau completo descartável estéril contendo: 1 

espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro,1 

caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho 

P.  

kit c/01   

KIT  20.000      

53  

Kit papanicolau completo descartável estéril contendo: 1 

espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro,1 

caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho 

M. Kit c/01   

KIT  40.000      

54  
Kit papanicolau completo descartável estéril contendo: 1 

espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro,1  KIT  10.000      

 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho 

G.  

kit c/01   

    

55  

Pote coletor para exame. frasco coletor para exames, 

material plástico, tipo uso descartável, capacidade 50 a 80 

ml, esterilidade estéril, pacote com 100 unidades.   

Pacote  1.000      
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56  

Porta lâmina (tubete), tubo porta lâmina, para três 

lâminas, confeccionado em polímero polipropileno, com 

tampa de rosca, pacote com 100 unidades.   

  

 Pacote  800      

57  

Cânula orotraqueal sem balão nº 4, orotraqueal sem balão 

nº 4 sem cuff em pvc e silicone atóxico, com curvatura, 

translúcido e radiopaco; utilizado para intubação/ 

intubação oral e nasal; descartável, para uso único; tubos 

com paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem 

de sondas aspirativas; embalagem individual impressa a 

validade, esterilizado em óxido de etileno.   

Unidade   400      

58  

Cânula orotraqueal sem balão nº 3,5, orotraqueal sem 

balão nº 3,5 sem cuff em pvc e silicone atóxico, com 

curvatura, translúcido e radiopaco; utilizado para 

intubação/ intubação oral e nasal; descartável, para uso 

único; tubos com paredes finas e delgadas, possibilitando 

a passagem de sondas aspirativas; embalagem individual 

impressa a validade, esterilizado em óxido de etileno.   

Unidade   400      

59  

Cânula orotraqueal sem balão nº 3,0, orotraqueal sem 

balão nº 3,0 sem cuff em pvc e silicone atóxico, com 

curvatura, translúcido e radiopaco; utilizado para 

intubação/ intubação oral e nasal; descartável, para uso 

único; tubos com paredes finas e delgadas, possibilitando 

a passagem de sondas aspirativas; embalagem individual 

impressa a validade, esterilizado em óxido de etileno.   

Unidade   400      

60  

Cânula orotraqueal sem balão nº 2,5, orotraqueal sem 

balão nº 2,5 sem cuff em pvc e silicone atóxico, com 

curvatura, translúcido e radiopaco; utilizado para 

intubação/ intubação oral e nasal; descartável, para uso 

único; tubos com paredes finas e delgadas, possibilitando 

a passagem de sondas aspirativas; embalagem individual 

impressa a validade, esterilizado em óxido de etileno.   

Unidade   400      
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61  

Máscara larínge nº 0, mascara laríngea descartável para 
acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 
emergência, com as seguintes características: - pré-
curvada para permitir inserção com uma das mãos e sem 
necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico que permita o preenchimento perfeito do 
manguito, com o volume de até 7 ml, com válvula que 
evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 
ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 
embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 
asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 
22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que os rótulos 
sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 
aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 
ao produto durante as etapas de armazenamento, 
manuseio e uso. Rdc n°16, 28/03/2013.   
Tamanho nº 0 para peso de paciente 5- 10 kg   

Unidade   400      
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62  

Máscara larínge nº 1, mascara laríngea descartável para 

acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: - produzida 

em polímero de uso médico, flexível, atóxico, pré-curvada 

para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 4 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. Rdc n°16, 28/03/2013. Tamanho nº 1,0 

para peso de paciente recém nascido até 5 kg.  

Unidade   500      
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Máscara larínge nº 1,5, mascara laríngea descartável para 

acesso supraglótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: - pré-

curvada para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor antemordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 7 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. Rdc n°16,  28/03/2013. Tamanho nº 1,5 

para peso de paciente 5- 10 kg   

Unidade   500      



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

64  

Máscara larínge nº 2, mascara laríngea descartável para 

acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: - pré-

curvada para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito cuff de 

vedação anatômico que permita o preenchimento 

perfeito do manguito, com o volume de até 10 ml, com 

válvula que evite o vazamento e linha de insuflação 

separada do tubo; barras de proteção contra obstrução da 

epiglote; conector padrão de 15mm que permita o encaixe 

perfeito ao ressuscitador manual; identificação de 

tamanho gravada no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta 

de látex; embalagem estéril individual, de fácil retirada e 

abertura asséptica, de modo que evite a contaminação, 

contendo externamente dados de rotulagem conforme 

rdc 185 de 22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que 

os rótulos sejam projetados, impressos e, quando for o 

caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e 

aderidos ao produto durante as etapas de 

armazenamento, manuseio e uso. rdc n°16, 28/03/2013. 

tamanho nº 2,0 para peso de paciente 10-20 kg.   

Unidade   500      
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Máscara larínge nº 2,5, mascara laríngea descartável para 

acesso supraglótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: produzida 

em polímero de uso médico, flexível, atóxico, précurvada 

para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor antemordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 14 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. o fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. rdc n°16, 28/03/2013.  Tamanho nº 2,5 

para peso de paciente 20-30 kg  

Unidade   500      
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Máscara larínge nº 3, mascara laríngea descartável para 

acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: produzida 

em polímero de uso médico, flexível, atóxico, pré-curvada 

para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor antemordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 20 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. o fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. rdc n°16, 28/03/2013. Tamanho nº 3,0 

para peso de paciente 30-50 kg   

Unidade   500      
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Máscara larínge nº 4, mascara laríngea descartável para 

acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: produzida 

em polímero de uso médico, flexível, atóxico, pré-curvada 

para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor antemordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 30 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. rdc n°16, 28/03/2013. Tamanho nº 4,0 

para peso de paciente 50-70 kg   

Unidade   500      
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Máscara larínge nº 5, mascara laríngea descartável para 

acesso supra-glótico às vias aéreas em situações de 

emergência, com as seguintes características: produzida 

em polímero de uso médico, flexível, atóxico, pré-curvada 

para permitir inserção com uma das mãos e sem 

necessidade de dispositivos de introdução e/ou 

visualização; protetor antemordedura; cuff de vedação 

anatômico que permita o preenchimento perfeito do 

manguito, com o volume de até 40 ml, com válvula que 

evite o vazamento e linha de insuflação separada do tubo; 

barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 

padrão de 15mm que permita o encaixe perfeito ao 

ressuscitador manual; identificação de tamanho gravada 

no tubo e visível; em pvc atóxico; isenta de látex; 

embalagem estéril individual, de fácil retirada e abertura 

asséptica, de modo que evite a contaminação, contendo 

externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 

22/10/2001. O fabricante deverá assegurar que os rótulos 

sejam projetados, impressos e, quando for o caso, 

aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos 

ao produto durante as etapas de armazenamento, 

manuseio e uso. rdc n°16, 28/03/2013. Tamanho nº 5,0 

para peso de paciente acima de 70 kg  

Unidade   500      

69  

Cânula de guedel nº 000,  cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 000. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

70  

Cânula de guedel nº 00,  cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 00. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

71  

Cânula de guedel nº 0, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 0. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

72  

Cânula de guedel nº 1,  cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 1. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual   

Unidade   100      
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Cânula de guedel nº 2, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 2. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

74  

Cânula de guedel nº 3, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 3. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

75  

Cânula de guedel nº 4, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 4. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

76  

Cânula de guedel nº 5, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 5. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

77  

Cânula de guedel nº 6, cânula orofaríngea guedel, 

material* polímero, tamanho* tamanho nº 6. 

Esterilidade* estéril, embalagem individual* embalagem 

individual.   

Unidade   100      

78  

Sonda p/ aspiração traqueal n.º 06, sonda aspiração 

traqueal nº 06, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 06, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no m.s.   

Unidade   200      

79  

Sonda p/ aspiração traqueal n.º 08, sonda aspiração 

traqueal nº 06, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 08, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no m.s.   

Unidade   200      
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80  

Sonda de folley nº 08, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.  

Unidade   400      

81  

Sonda de folley nº 10, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.   

Unidade   400      

82  

Sonda de folley nº 12, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.   

Unidade   400      

83  

Sonda de folley nº 14, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.   

Unidade   400      
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84  

Sonda de folley n° 16, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.   

Unidade   400      

 

85  

Sonda de folley n° 20, 2 vias estéreis, com balão resistente 

a alta pressão e fácil insuflação; embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, material 

siliconizado e atóxico, sonda com orifício distal e diâmetro 

interno liso, conector universal que permite perfeita 

adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, abertura 

em pétalas e com dados de identificação, com numero de 

registro no ministério da saúde.   

Unidade   400      

86  

Sonda foley 03 vias nº 22, sonda nº 22, 3 vias estéreis, com 

balão resistente a alta pressão e fácil insuflação; 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, material siliconizado e atóxico, sonda com 

orifício distal e diâmetro interno liso, conector universal 

que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa 

coletora, abertura em pétalas e com dados de 

identificação, com numero de registro no ministério da 

saúde.     

Unidade   100      
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87  

Sonda Nasogástrica curta nº 06, sonda curta para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 6; 

confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      

88  

selagem eficiente que garanta a integridade do produto 

até o momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      

89  

Sonda Nasogástrica curta nº 10, sonda curta para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 

10; confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

Unidade   500      
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número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

90  

Sonda Nasogástrica curta nº 12, sonda curta para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 

12; confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      
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91  

Sonda Nasogástrica curta nº 16, sonda curta para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 

16; confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      

92  

Sonda Nasogástrica longa nº 06, sonda longa para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 6; 

confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      
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93  

Sonda nasogástrica longa nº 08, sonda longa para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 8; 

confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos  

Unidade   500      

 gravados externamente. Embalagem individual com 

selagem eficiente que garanta a integridade do produto 

até o momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

    

94  

Sonda nasogástrica longa nº 10, sonda longa para 

sondagem gástrica, estéril, descartável, calibre número 

10; confeccionada em polivinil transparente atóxico, 

maleável, siliconizada, que não cause trauma. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, orifício circular centralizado e perfurações 

ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu 

calibre e a marcação de comprimentos gravados 

externamente. Embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização permita a abertura e a 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número de lote, data e validade de esterilização, data de 

fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 

ministério da saúde.   

Unidade   500      

95  

Sonda nasogástrica longa nº 20, Sonda nasogástrica longa 

nº 20 - sonda nasogástrica longa, estéril, descartável, 

confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexível, 

siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não 

Unidade   200      



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. 

Extremidade distal com conector plástico com tampa 

articulada, permitindo conexões seguras e sem 

vazamentos. Extremidade proximal com ponta 

arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 

orifício circular centralizado e perfurações ovais 

proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao 

longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a 

marcação de comprimento gravado externamente. 

Embalagem individual com selagem eficiente que garanta 

a integridade do produto até o momento de sua utilização 

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, método, data e validade de 

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e 

número de registro no ministério da saúde.   

96  

Sonda uretral infantil duplo nº 10, sonda uretral n°10 para 

drenagem de urina na uretra e bexiga; estéril; atóxica; 

apirogênico; descartável. Todas as sondas descartáveis 

são compostas de tubo de pvc atóxico flexível com modelo 

de furação específica e conector com tampa.   

Unidade   1.000      

97  

Sonda aspiração infa nº 04, sonda aspiração infantil nº 04, 

confeccionada em pvc, atóxico, maleável, transparente, 

calibre 04, com orifícios adequados para aspiração de 

secreções viscosas e fluidos, conector universal, 

atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, 

com abertura asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, 

número do lote e registro no ms.   

Unidade   300      

98  

Sonda aspiração infa nº 06, sonda aspiração infantil nº 06, 

confeccionada em pvc, atóxico, maleável, transparente, 

calibre 06, com orifícios adequados para aspiração de 

secreções viscosas e fluidos, conector universal, 

atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, 

com abertura asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, 

número do lote e registro no ms.   

Unidade   300      
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99  

Sonda aspiração infa nº 08, sonda aspiração infantil nº 08, 

confeccionada em pvc, atóxico, maleável, transparente, 

calibre 08, com orifícios adequados para aspiração de 

secreções viscosas e fluidos, conector universal, 

atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, 

com abertura asséptica, contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, 

número do lote e registro no ms.   

Unidade   300      

100  

Sonda aspiração adulto nº 10, sonda aspiração adulto nº 

10, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 10, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms.   

Unidade   100      

101  

Sonda aspiração adulto nº 12, sonda aspiração adulto nº 

12, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 12, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms.   

Unidade   100      

102  

Sonda aspiração adulto n 14º, sonda aspiração adulto nº 

14, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 14, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms   

Unidade   100      

103  

Sonda aspiração adulto nº 16, sonda aspiração adulto nº 

16, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 16, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

Unidade   100      



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms   

104  

Sonda aspiração adulto nº 18, sonda aspiração adulto nº 

18, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 18, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms   

Unidade   300      

105  

Sonda aspiração adulto nº 20, sonda aspiração adulto nº 

20, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 20, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms.   

Unidade  300      

106  

Sonda aspiração adulto nº 22, sonda aspiração adulto nº 

22, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 22, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms   

Unidade  300      

107  

Sonda aspiração adulto nº 24, sonda aspiração adulto nº 

24, confeccionada em pvc, atóxico, maleável, 

transparente, calibre 24, com orifícios adequados para 

aspiração de secreções viscosas e fluidos, conector 

universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem 

individual, com abertura asséptica, contendo dados de 

identificação, procedência, tipo e data de esterilização, 

validade, número do lote e registro no ms   

Unidade  300      
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108  

Sonda uretral nº 4, para drenagem de urina na uretra e 

bexiga; estéril; atóxica; apirogênico; descartável. Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa.    

Unidade  200      

109  

Sonda uretral n.º 06, para drenagem de urina na uretra e 

bexiga; estéril; atóxica; apirogênico; descartável. Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa.    

Unidade  2.000      

110  

Sonda uretral n.º 08, para drenagem de urina na uretra e 

bexiga; estéril; atóxica; apirogênico; descartável. Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa.    

Unidade  2.000      

111  

Sonda uretral n.º 16, para drenagem de urina na uretra e 

bexiga; estéril; atóxica; apirogênico; descartável. Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa.      

Unidade  2.500      

112  

Sonda uretral n.º 18, para drenagem de urina na uretra e 

bexiga; estéril; atóxica; apirogênico; descartável. todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa.     

Unidade  1.000      

113  

Sonda orotraqueal n° 5 com balão, com balão, descartável, 

estéril, confeccionada em pvc, atóxica, flexível, 

transparente, com ponta distal com formato anatômico, 

biselada, atraumática. Acompanha conector padrão 

15mm, no extremo proximal para conexão ao ventilador 

mecânico. o balonete deverá ser de baixa pressão e alto 

volume apresentando válvula com trava de segurança e 

adaptação perfeita a seringas.   

Unidade  500      
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114  

Sonda orotraqueal n° 7 com balão, com balão, descartável, 

estéril, confeccionada em pvc, atóxica, flexível, 

transparente, com ponta distal com formato anatômico, 

biselada, atraumática. Acompanha conector padrão 

15mm, no extremo proximal para conexão ao ventilador 

mecânico. O balonete deverá ser de baixa pressão e alto 

volume apresentando válvula com trava de segurança e 

adaptação perfeita a seringas.   

Unidade  300      

115  

Sonda orotraqueal n° 7,5 com balão, com balão, 

descartável, estéril, confeccionada em pvc, atóxica, 

flexível, transparente, com ponta distal com formato 

anatômico, biselada, atraumática. Acompanha conector 

padrão   

Unidade  300      

  15mm, no extremo proximal para conexão ao ventilador 

mecânico. O balonete deverá ser de baixa pressão e alto 

volume apresentando válvula com trava de segurança e 

adaptação perfeita a seringas.   

        

116  

Sonda orotraqueal n° 8 com balão, com balão, descartável, 

estéril, confeccionada em pvc, atóxica, flexível, 

transparente, com ponta distal com formato anatômico, 

biselada, atraumática. Acompanha conector padrão 

15mm, no extremo proximal para conexão ao ventilador 

mecânico. O balonete deverá ser de baixa pressão e alto 

volume apresentando válvula com trava de segurança e 

adaptação perfeita a seringas   

Unidade  200      

117  

Sonda enteral dobbhoff 12 fr, sonda nasoenteral é ideal 

para os pacientes que precisam de alimentação jejunal de 

curta duração, controle de fluxo da alimentação e 

administração de medicamento. o material da sonda 

(poliuretano) permite fluxo máximo e reduz o risco de 

entupimento.  

Características: produto estéril; tamanho: 12fr x 109cm 

confeccionada em poliuretano e silicone; flexível, maleável 

e durável; não sofre alteração em contato com o ph do 

estômago; possui ogiva distal de tungstênio e fio guia, para 

facilitar o posicionamento na instalação.    

Unidade  100      
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118  

Sonda enteral dobbhoff 10 fr, sonda nasoenteral é ideal 

para os pacientes que precisam de alimentação jejunal de 

curta duração, controle de fluxo da alimentação e 

administração de medicamento. O material da sonda 

(poliuretano) permite fluxo máximo e reduz o risco de 

entupimento.  

Características: produto estéril; tamanho: 19fr x 109cm 

confeccionada em poliuretano e silicone; flexível, maleável 

e durável; não sofre alteração em contato com o ph do 

estômago; possui ogiva distal de tungstênio e fio guia, para 

facilitar o posicionamento na instalação.   

Unidade  100      

119  

Tubo endotraqueal aramado n° 2,5, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 2,5, 

tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente sem 

balão de alto volume e baixa pressão, componente 2 

radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão,  

esterilidade estéril, uso único pct c/10   

Pacote  10      

120  

Tubo endotraqueal aramado n° 3, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,0, 

tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente sem 

balão alto volume e baixa pressão, componente 2 

radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, 

esterilidade estéril, uso único pct c/10   

Pacote  10      

121  

Tubo endotraqueal aramado n° 3,5, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,5, 

tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente sem 

balão alto volume e baixa pressão, componente 2 

radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, 

esterilidade estéril, uso único pct c/10  esterilidade estéril, 

uso único pct c/10  componente 2 radiopaco, graduado, 

tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso 

único pct c/10   

Pacote  10      

122  

Tubo endotraqueal aramado nº 4, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 4,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      
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Tubo endotraqueal aramado nº 4,5 Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 4,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

124  

Tubo endotraqueal aramado nº 5, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 5,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

125  

Tubo endotraqueal aramado nº 5,5, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 5,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

126  

Tubo endotraqueal aramado nº 6, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 6,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10   

Pacote  300      

127  

Tubo endotraqueal aramado nº 6,5, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 6,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

128  

Tubo endotraqueal aramado nº 7, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 7,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      
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129  

Tubo endotraqueal aramado nº 7,5 Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 7,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

130  

Tubo endotraqueal aramado nº 8, Tubo endotraqueal, 

material pvc siliconizado aramado, modelo curva magill, 

calibre 8,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, 

componente com balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector 

conector padrão, esterilidade estéril, uso único pct c/10    

Pacote  10      

131  

Lâmina para bisturi nº 11, em aço inoxidável, afiada e 

polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito 

encaixe para cabo de bisturi padrão. Com sistema de 

segurança segundo nr 32. Marca e tamanho gravados na 

lâmina. Embalagem individual, com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização. Descartável. Estéril. Embalagem individual com 

abertura em pétal. Cx. c/ 100 unidades.   

Caixa  150      

132  

Lâmina para bisturi nº 15, em aço inoxidável, afiada e 

polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito 

encaixe para cabo de bisturi padrão. com sistema de 

segurança segundo nr 32. Marca e tamanho gravados na 

lâmina. Embalagem individual, com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização.  

Caixa  150      

 Descartável. Estéril.  Embalagem individual com abertura 

em pétala. Cx. c/ 100 unidades.   

    

133  

Lâmina para bisturi nº 21, em aço inoxidável, afiada e 

polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito 

encaixe para cabo de bisturi padrão. Com sistema de 

segurança segundo nr 32. Marca e tamanho gravados na 

lâmina. Embalagem individual, com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização. Descartável. Estéril. Embalagem individual com 

abertura em pétal. cx. c/ 100 unidades  

Caixa  150      
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Lâmina de bisturi n° 22 caixa c/100 unid. Lâmina para 

bisturi nº 22, em aço inoxidável, afiada e polida, isenta de 

rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito encaixe para 

cabo de bisturi padrão. com sistema de segurança segundo 

nr 32. marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem 

individual, com selagem eficiente que garanta a 

integridade do produto até o momento de sua utilização. 

Descartável. Estéril. Embalagem individual com abertura 

em pétala. cx. c/ 100 unidades   

Caixa  150      

135  

Lâmina para bisturi nº 23, em aço inoxidável, afiada e 

polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito 

encaixe para cabo de bisturi padrão. Com sistema de 

segurança segundo nr 32. marca e tamanho gravados na 

lâmina. Embalagem individual, com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização. Descartável. Estéril. Embalagem individual com 

abertura em pétal. cx. c/ 100 unidades   

Caixa  400      

136  

Lâmina para bisturi nº 24, em aço inoxidável, afiada e 

polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, perfeito 

encaixe para cabo de bisturi padrão. Com sistema de 

segurança segundo nr 32. Marca e tamanho gravados na 

lâmina. Embalagem individual, com selagem eficiente que 

garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização. Descartável. Estéril. embalagem individual com 

abertura em pétal. cx. c/ 100 unidades   

Caixa  400      

137  

Atadura ortopédica: de algodão hidrófobo tamanho 10cm 

x 1,80m elaborada a partir de fibras 100% algodão cru, em 

rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada 

em uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel 

acetinado, isenta de amido e acondicionada em saco 

plástico com 12 unidades. Peso por pacote  de no mínimo 

300g. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 15.620.   

Pacote  1.500      
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138  

Atadura ortopédica: de algodão hidrófobo tamanho 15cm 

x 1,80m elaborada a partir de fibras 100% algodão cru, em 

rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada 

em uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel 

acetinado, isenta de amido e acondicionada em saco 

plástico com 12 unidades. Peso por pacote  de no mínimo 

300g. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 15.620.   

Pacote  1.500      

139  

Atadura ortopédica: de algodão hidrófobo tamanho 20cm 

x 1,80m elaborada a partir de fibras 100% algodão cru, em 

rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada 

em uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel 

acetinado, isenta de amido e acondicionada em saco 

plástico com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 

300g. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 15.620, sob pena de desclassificação.   

Pacote  1.500      

140  

Atadura de crepom dimensões  de  10  cm  x 4,5  m  -  pacote 

c/  12 unidades, contendo  18  fios/cm2,  medindo  4,5  m  

esticada,  confeccionada  em  tecido  100% algodão, sem 

amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 

regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas 

delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no 

acabamento da aureola.   

Pacote  4.000      

141  

Atadura  de crepom dimensões  de  15 cm  x 4,5  m  - pacote 

c/  12 unidades ,contendo  18  fios/cm2,  medindo 4,5  m  

esticada,  confeccionada  em  tecido 100% algodão, sem 

amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 

regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 

bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no 

acabamento da aureola.   

  

  

  

Pacote  
4.000      

142  

Atadura de crepom dimensões de 20 cm x 4,5 m - pacote 

c/ 12 unidades, contendo 18 fios/cm2, medindo 4,5 m 

esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem 

amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 

regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 

bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no 

acabamento da aureola.   

Pacote  4.000      
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143  

Atadura gessada: medindo 10cm de largura por 3m de 

comprimento, enrolada em tubete de plástico, com gesso 

uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido tipo 

giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso para 

evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a 

atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa 

e livre de arenosidade ao tato. O tempo de endurecimento 

deve ser  

Caxia  1.500      

 de no máximo 7 minutos. Embalada individualmente e 

acondicionada em caixas com 20 unidades. O produto 

deverá atender na íntegra as especificações da nbr 14.852, 

sob pena de desclassificação.   

    

144  

Atadura gessada: medindo 15cm de largura por 3m de 

comprimento, enrolada em tubete de plástico, com gesso 

uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido tipo 

giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso para 

evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a 

atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa 

e livre de arenosidade ao tato. O tempo de endurecimento 

deve ser de no máximo 7 minutos. Embalada 

individualmente e acondicionada em caixas com 20 

unidades. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 14.852, sob pena de 

desclassificação.   

Caixa  1.500      

145  

Atadura gessada: medindo 20cm de largura por 4m de 

comprimento, enrolada em tubete de plástico, com gesso 

uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido tipo 

giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso para 

evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a 

atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa 

e livre de arenosidade ao tato. O tempo de endurecimento 

deve ser de no máximo 7 minutos. Embalada 

individualmente e acondicionada em caixas com 20 

unidades. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 14.852, sob pena de 

desclassificação.   

Caixa  1.500      
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146  

Esparadrapo impermeável medindo 10cmx4,5m composto 

de tecido 100% algodão com tratamento especial para 

proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, massa 

adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e 

resinas, que possui excelente adesividade, inclusive sobre 

sua própria superfície. Apresenta bordas serrilhadas que 

favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a 

necessidade de instrumentos de corte. Embalagem 

individual em carretel de plástico e com capa.   

Rolo  6.000      

147  

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 

7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade 

13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, 

confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, 

com 8 camadas e 5 dobras, alejadas, purificadas e isentas 

de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes 

corretivos e alvejantes ópticos. possui dobras uniformes e 

para dentro em toda sua extensão para evitar o 

desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades 

com peso minimo de 490g por pacote. O produto deverá 

atender na íntegra as especificações da nbr 13.843, sob 

pena de desclassificação.   

Pacote  6.500      

148  

Gaze hidrófila tipo queijo não estéril medindo 91cm de 

largura por 91m de comprimento, com densidade 13 fios 

por cm², confeccionada com fios 100% algodão em tecido 

tipo tela, compostapor 3 dobras e 8 camadas, 

uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, 

alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas e 

amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas 

individualmente em saco plástico com peso mínimo de 

1,8kg. O produto deverá atender na íntegra as 

especificações da nbr 14.108, sob pena de desclassificação.   

Frasco  6.500      

149  

Álcool Iodado 0,1 % - é uma solução alcoólica contendo 

0,1% de iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada 

em curativos no tratamento de feridas. Antisséptico, uso 

adulto e pediátrico. 1000 ml. Cx c/12   

Caixa  167      
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150  

Álcool 70 % desinfetante hospitalar para superfícies fixas. 

Produto exclusivamente para uso profissional. Álcool etílico 

hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso), 

indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário 

em superfícies fixas e ambientes, com uso hospitalar e 

farmacêutico. Registro no ministério da saúde e anvisa. 

Devendo estar devidamente rotulada com a identificação 

do produto, prazo de validade, número do lote, 

registro/notificação no ministério da saúde; instruções e 

cuidados na utilização. O licitante deverá apresentar ficha 

técnica e ficha de segurança do produto. Laudo que 

comprove a eficácia contra: staphylococcus aureus, 

pseudomonasaeruginosa, samonella choleraesuis. Laudos 

de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. 

Embalagem de 1 litro. Apresentar autorização de 

funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas 

práticas de fabricação para saneantes. Apresentar selo de 

identificação inor. caixa /12   

Caixa  334      

151  

Álcool etílico 96% liquido incolor, límpido volátil e de odor 

característico frasco com 1000ml. Deverá apresentar 

registro do produto no ministério da saúde e estar de 

acordo com o código de defesa do consumidor. O lote e a 

data de fabricação e a data de validade deverão vir 

impressos no rotulo. Uso hospitalar. Caixa c/12   

Caixa  84      

152  

Álcool gel antisséptico para assepsia das mãos - álcool 

etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume), 

correspondente a 62,44º inpm (em peso), sem CORANTE, 

SEM PERFUME,  

EMBALAGEM DE 500ml. Caixa c/12   

Caixa  167      

153  

Aplicador plástico de polietileno com espuma em uma das 

extremidades que contém em seu interior 3 ml a qual 

contém 1 ampola sem corante "tinta", com solução 

antisséptica estéril de Gluconato de Clorexidina a 2% e 

Álcool Isopropílico a 70%. Os aplicadores estéreis são 

embalados individualmente.   

Unidade  100      
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154  

Aplicador plástico de polietileno com espuma em uma das 

extremidades que contém em seu interior 26ml a qual 

contém 2 ampolas, com solução antisséptica estéril de 

Gluconato de Clorexidina a 2% e Álcool Isopropílico a 70%.  

Contém também uma espuma interna chamada de 

"Pledget", onde o corante é depositado. Os aplicadores 

estéreis são embalados individualmente.   

Unidade  100      

155  

Álcool gel antisséptico para assepsia das mãos - álcool 

etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume), 

correspondente a 62,44º inpm (em peso), sem corante, 

sem perfume,  

embalagem galão de 5 litro. Caixa c/02   

Caixa  50      

156  

Álcool 70% spray,  Preparação alcoólica para higienização 

das mãos, sob as formas SPRAY ou ESPUMA, na 

apresentação de refil 500mL para dispensador, pronto para 

uso, contendo álcool na concentração final mínima de 70%. 

A preparação deverá ser transparente, neutra e sem odor, 

além de conter emoliente para pele. A mesma deverá 

apresentar atividade antibacteriana comprovada por 

testes laboratoriais “in vitro” ou “in vivo”, executado por 

laboratório licenciado. Os refis deverão vir em embalagens 

individuais, lacradas, com bico dosador, contendo número 

do lote e datas de fabricação e expiração. É obrigatória a 

apresentação da FISPQ, da Ficha Técnica do produto e do 

respectivo Registro no Ministério da Saúde. caixa c/12   

Caixa  42      

157  

Escova cirúrgica com clorexidina, escova de degermação, 

aplicação com clorexidina à 2%, estéril, características 

adicionais embalada individualmente, componentes co 

limpador de unhas, base que permita manuseio.   

Unidade  13.000      

158  

PVPI Tópico (Polvidine), apresentação: solução de pvpi 

indicado para antissepsia em infecções cutâneas, 

ferimentos, queimaduras, curativos no pós-operatório, em 

ulcerações por decúbito. Usado para demarcação do 

campo cirúrgico. Soluções a 10 % de iodopovidona 

possuem 1 % de iodo livre.  Não irrita a pele e mucosas; boa 

estabilidade do complexo, sem perda do iodo; ação rápida 

mesmo em presença de matéria orgânica como sangue e 

pus; liquida componente: almotolia com 1000ml, inscrição 

do produto: ministério da saúde. Constar externamente os 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, 

Caixa  42      
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prazo de validade, nº lote e registro no ms. Frasco c/ 1 litro. 

Caixa c/12   

159  

Vaselina líquida, gf c/ 1L, Vaselina líquida frs. c/ 1000 ml 

especificação: vaselina líquida frs. c/ 1000 ml, 

apresentação do laudo técnico do incqs atualizado e 

registro no MS. Caixa c/12   

Caixa  25      

160  

Agulha hipodérmica 13 x 4,5 descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e 

centralizada, canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa 

c/100   

Caixa  1.000      

161  

Agulha hipodérmica 25x sete descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e 

centralizada, canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa 

c/100   

Caixa  1.700      

162  

Agulha hipodérmica 30 x 7 descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e 

centralizada, canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa 

c/100   

Caixa  500      
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163  

Agulha hipodérmica 30 x 8 descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e 

centralizada, canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa 

c/100  

Caixa  1.700      

164  

Agulha hipodérmica 40 x 12 descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e 

centralizada, canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. . Caixa 

c/100   

Caixa  1.000      

165  

Agulha raquidiana 22g 3 1/2, codificado por cores, agulha 

de ponta quincke, paredes finas que proporcionam maior 

velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 

anestésico durante a injeção, encaixe canhão/ mandril 

orienta a direção do bisel, fixa o mandril evitando o seu 

deslocamento durante a punção, canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor. Mandril ajustado 

à agulha que reduz a possibilidade de remoção de tecidos 

e dobras durante a punção. látex free. Embalagem 

individual, contendo nome e marca do produto, fornecedor 

e endereço, numero do lote, data de fabricação e validade 

e registro no ministério da saúde/anvisa. cx. c/ 25 unidades   

Caixa  36      

166  

Agulha raquidiana 23g 3 1/2, codificado por cores, agulha 

de ponta quincke, paredes finas que proporcionam maior 

velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 

anestésico durante a injeção, encaixe canhão/ mandril 

orienta a direção do bisel, fixa o mandril evitando o seu 

deslocamento durante a punção, canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor. Mandril ajustado 

à agulha que reduz a possibilidade de remoção de tecidos 

e dobras durante a punção. Látex free. embalagem 

individual, contendo nome e marca do produto, fornecedor 

e endereço, numero do lote, data de fabricação e validade 

e registro no ministério da saúde/anvisa. cx. c/ 25 unidades   

Caixa  36      
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167  

Agulha raquidiana 25g 3 1/2, codificado por cores, agulha 

de ponta quincke,paredes finas que proporcionam maior 

velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 

anestésico durante a injeção, encaixe canhão/ mandril 

orienta a direção do bisel, fixa o mandril evitando o seu 

deslocamento durante a punção, canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor. Mandril ajustado 

à agulha que reduz a possibilidade de remoção de tecidos 

e dobras durante a punção. látex free. Embalagem 

individual, contendo nome e marca do produto, fornecedor 

e endereço, numero do lote, data de fabricação e validade 

e registro no ministério da saúde/anvisa. cx. c/ 25 unidades   

Caixa  36      

 

168  

Agulha raquidiana : 27g 3 1/2, codificado por cores, agulha 

de ponta quincke, paredes finas que proporcionam maior 

velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 

anestésico durante a injeção, encaixe canhão/ mandril 

orienta a direção do bisel, fixa o mandril evitando o seu 

deslocamento durante a punção, canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor. Mandril ajustado 

à agulha que reduz a possibilidade de remoção de tecidos 

e dobras durante a punção. látex free. Embalagem 

individual, contendo nome e marca do produto, fornecedor 

e endereço, numero do lote, data de fabricação e validade 

e registro no ministério da saúde/anvisa. cx. c/ 25 unidades   

Caixa  36      

169  

Cateter para oxigênio em pvc atóxico tipo óculos, estéril, 

descartável com saída dupla (para cada narina) com 

conector com lote data de fabricação e prazo de validade 

impressos na embalagem. Adulto pct c/10   

Pacote  5.000      

170  

Cateter para oxigênio Adulto em pvc atóxico tipo óculos, 

estéril, descartável com saída dupla (para cada narina) com 

conector com lote data de fabricação e prazo de validade 

impressos na embalagem. pct c/10   

Pacote  500      

171  

Cateter para oxigênio Infantil em p.c. atóxico tipo óculos, 

estéril, descartável com saída dupla (para cada narina) com 

conector com lote data de fabricação e prazo de validade 

impressos na embalagem. pct c/10   

Pacote  500      
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172  

Cateter central infantil/duplo lúmen, cateter acesso venoso 
central; em poliuretano, duplo lúmen; de inserção 
periférica percutânea; radiopaco; centímetro no corpo do 
cateter; diâmetro externo 0,6 mm, diâmetro interno 0,3 
mm e comprimento de 30 cm; 2 fr; para uso em infusão 
pediátrica; estéril; composto de: agulha de punção 
quebrável bipartida; com fita métrica, com pinça corta-
fluxo, sem fio guia; com aleta de fixação; embalado em 
material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a 
legislação atual vigente descrição complementar:   

1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo 

completo em português.   

2. O conjunto deve acompanhar fita métrica estéril. 3. 

A agulha de punção quebrável deve ser transparente. 4. A 

agulha introdutora quebrável deve ser compatível com uso 

em recém-nascido. 5. O cateter deve ter textura 

homogênea à inspeção visual. 6. A marcação centimetrada 

ao longo do cateter deve ser retilínea. ccaism 962430. pct 

c/10   

Pacote  10      

173  

Cateter de acesso central d/ veia jugular adulto, cateter de 

acesso venoso central, mono lúmen, adulto de 

14ga(6,5fr/2,17mm) com 20cm de comprimento 

aproximado, com sufixo centímetro, desenvolvido para 

inserção nas veias jugular, subclávia ou femoral, com clamp 

em cada via, conexão em luer lock e com abas para fixação 

do cateter + acessórios (seringa, fio guia, dilatador de vaso, 

agulha de punção e bisturi), necessários para a sua 

introdução utilizando-se a técnica de seldinger, radiopaco, 

estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. 

Classificação produto para saúde/correlato: artigo 

médicohospitalar de uso único. pct c/10   

Pacote  5      
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174  

Cateter de acesso central d/ veia jugular infantil cateter 

acesso venoso central; cateter duplo lúmen neonatal 

,radiopaco, atóxico, flexível; poliuretano; duplo lúmen, 

pediátrico, radiopaco, centimetrado, calibre: 3 fr, 

comprimento: 12 cm aproximadamente; para uso em 

punção de veia jugular ou subclávia pela técnica de 

seldinger;; composto de: agulha de introdução, fio guia 

c/ponta j protegido e adaptável ao introdutor e 

empurrador do fio guia; embalagem unitária que promova 

barreira bacteriana e permita abertura asséptica; legislação 

atual vigente descrição complementar: 1. a embalagem do 

produto apresenta rótulo completo em português 2. O 

produto deve ser livre de látex. 3. a marcação centimetrada 

ao longo do fio guia deve ser retilínea. 4. o cateter deve 

apresentar textura homogênea à inspeção visual. 5. o fio 

guia deve apresentar flexibilidade e resistência que permita 

a introdução e progressão segura do mesmo sem 

deformação. 6. o fio guia deve ser resistente a dobras e não 

formar memória. 7. o cateter deve ter clamp corta-fluxo 

nas duas vias.  pct c/10   

Pacote  5      

175  

Cateter Venoso Central Mono Lúmen - 20 g X x 13 cm 

(Infantil), cateter central, aplicação venoso, matéria prima 

poliuretano radiopaco, vias mono lúmen, lúmen 20 ga, 

comprimento cerca 20 cm, tipo fixação fixação subcutânea, 

conector conectores padrão, clamp e tampa, componente 

kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, 

embalagem individual   

Unidade  100      

176  

Cateter duplo lúmen para acesso venoso central (cvc) 

tamanho  5fr x 13cm em poliuretano que apresente a 

mesma flexibilidade do silicone, eliminando as dobras 

devido à ótima memória e mantém uma alta resistência à 

deterioração, causado por repetidos pinçamentos, 

radiopaco para uma perfeita visualização aos raios x, ponta 

macia, reduzindo a incidência de estenose ou lesão do 

vaso, abas para sutura, permitindo uma fixação segura e 

melhor estabilidade no ponto de fixação, material termo 

sensível, adquirindo a maleabilidade do silicone, após a 

introdução, ficando menos propenso à dobras e 

aumentando o conforto do paciente,  introdução com 

Unidade  100      
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técnica de "seldinger", superfície lisa e regular, para 

diminuir a agregação de plaquetas.  

177  

Cateter Venoso Central Mono Lúmen 16 g 12 (Adulto), 

Cateter central, aplicação venoso, matéria prima 

poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 7 fr, vias duplo 

lúmen, lúmen 16 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo 

fixação fixação subcutânea, conector conectores padrão, 

clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor 

completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem 

individual   

Unidade  200      

178  

Cateter duplo lúmen para acesso venoso central (cvc) 

tamanho  7fr x 20cm em poliuretano que apresente a 

mesma flexibilidade do silicone, eliminando as dobras 

devido à ótima memória e mantém uma alta resistência à 

deterioração, causado por repetidos pinçamentos, 

radiopaco para uma perfeita visualização aos raios x, ponta 

macia, reduzindo a incidência de estenose ou lesão do 

vaso, abas para sutura, permitindo uma fixação segura e 

melhor estabilidade no ponto de fixação, material termo 

sensível, adquirindo a maleabilidade do silicone, após a 

introdução, ficando menos propenso à dobras e 

aumentando o conforto do paciente,  introdução com 

técnica de "seldinger", superfície lisa e regular, para 

diminuir a agregação de plaquetas.   

Unidade  200      
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179  

Cateter intravenoso periférico 14g 1.75, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha 

auto-acionável (técnica   ativa),   com   reencape instatâneo 

e     proteção  de   todo   comprimento da   agulha,   evitando  

o   contato   com sangue   póspunção   (risco   biológico)   e 

risco    de    acidente   e contaminação    do profissional de 

saúde após a punção. Agulha siliconizada com bisel 

biangulado e trifacetado que facilita a punção e reduz o 

traumatismo dos tecidos. cateter (ou cânula) em 

biomaterial poliuretano (vialon) resistente à dobra que 

oferece incomparável desempenho na punção, durante a 

permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. 

protetor do conjunto agulha/cateter que garante a 

integridade da agulha até o momento do uso; . seu formato 

anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. 

conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com 

ranhuras para fixação que permite segura conexão ao 

equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a 

fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em 

"crystal" que oferece empunhadura segura e permite 

rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem 

individual, contendo numero do lote, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no ministério da saúde/anvisa. 

cx . / 50 unidades. .  atende a nr 32.   

  

Caixa  

240      
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180  

Cateter intravenoso periférico 16g 1.16, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha 

auto-acionável (técnica ativa), com reencape instantâneo e  

proteção de todo comprimento da agulha, evitando o 

contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de 

acidente e contaminação do profissional de saúde após a 

punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 

trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo 

dos tecidos. cateter (ou cânula) em biomaterial 

poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece 

incomparável desempenho na punção, durante a 

permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. 

Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a 

integridade da agulha até o momento do uso; . seu formato 

anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. 

conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com 

ranhuras para  

Caixa  240      

 fixação que permite segura conexão ao equipo, facilita a 

identificação do calibre e favorece a fixação através do 

ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "crystal" que 

oferece empunhadura segura e permite rápida visualização 

do refluxo sanguíneo. Embalagem individual, contendo 

numero do lote, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no ministério da saúde/anvisa. cx . / 50 unidades. .  

atende a nr 32.  
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181  

Cateter intravenoso periférico 18g 1.16, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha 

auto-acionável (técnica ativa), com reencape instatâneo e  

proteção de todo comprimento da agulha, evitando o 

contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco 

de acidente e contaminação do profissional de saúde após 

a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 

trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo 

dos tecidos. cateter (ou cânula) em biomaterial 

poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece 

incomparável desempenho na punção, durante a 

permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. 

protetor do conjunto agulha/cateter que garante a 

integridade da agulha até o momento do uso; . seu 

formato anatômico permite a remoção com apenas uma 

das mãos. conector luer-lok translúcido, codificado por 

cores e com ranhuras para fixação que permite segura 

conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e 

favorece a fixação através do ponto cirúrgico. câmara de 

refluxo em "crystal" que oferece enpunhadura segura e 

permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. 

Embalagem individual, contendo numero do lote, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 

saúde/anvisa. cx . / 50 unidades. .  atende a nr 32.   

Caixa  240      
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182  

Cateter intravenoso periférico 20g 1.00, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha 

auto-acionável (técnica ativa), com reencape instatâneo e  

proteção de todo comprimento da agulha, evitando o 

contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco 

de acidente e contaminação do profissional de saúde após 

a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 

trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo 

dos tecidos. cateter (ou cânula) em biomaterial 

poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece 

incomparável desempenho na punção, durante a 

permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. 

protetor do conjunto agulha/cateter que garante a 

integridade da agulha até o momento do uso; . seu 

formato anatômico permite a remoção com apenas uma 

das mãos. conector luer-lok translúcido, codificado por 

cores e com ranhuras para fixação que permite segura 

conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e 

favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de 

refluxo em "crystal" que oferece empunhadura segura e 

permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Possui 

um orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do 

bisel da agulha, que possibilita a visualização imediata do 

refluxo sanguíneo através da parede do cateter. 

Embalagem individual, contendo numero do lote, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 

saúde/anvisa. cx. / 50 unidades. .  atende a nr 32.   

Caixa  400      

 



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

183  

Cateter intravenoso periférico 22g 1.00, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha 

auto-acionável (técnica ativa), com reencape instatâneo e 

proteção de todo comprimento da agulha, evitando o 

contato com sangue pós-punção (risco biológico)   e risco 

de    acidente   e contaminação    do profissional de saúde 

após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado 

e trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo 

dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial 

poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece 

incomparável desempenho na punção, durante a 

permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. 

Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a 

integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato 

anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. 

conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com 

ranhuras para fixação que permite segura conexão ao 

equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a 

fixação através do ponto cirúrgico. câmara de refluxo em 

"crystal" que oferece empunhadura segura e permite 

rápida visualização do refluxo sanguíneo. possui um  

orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do bisel 

da agulha,  que possibilita a visualização imediata do 

refluxo sanguíneo através da parede do cateter. 

embalagem individual, contendo numero do lote, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 

saúde/anvisa. cx . / 50 unidades. .  atende a nr 32.   

   

Caixa  

300      
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184  

Cateter intravenoso periférico 24g 0.75, do tipo "por-

forada-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 

terapia intravenosa periférica, para infusões de média 

duração, constituído por dispositivo de proteção da 

agulha auto-acionável (técnica   ativa),   com   reencape 

instatâneo e     proteção  de   todo   comprimento da   

agulha, evitando   o   contato   com sangue   póspunção   

(risco  biológico)   e risco    de    acidente   e contaminação    

do profissional de saúde após a punção. Agulha 

siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilita 

a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. cateter (ou 

cânula) em biomaterial poliuretano (vialon) resistente à 

dobra que oferece incomparável desempenho na punção, 

durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de 

flebite. protetor do conjunto agulha/cateter que garante 

a integridade da agulha até o momento do uso; . seu 

formato anatômico permite a remoção com apenas uma 

das mãos. conector luer-lok translúcido, codificado por 

cores e com ranhuras para fixação que permite segura 

conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e 

favorece a fixação através do ponto cirúrgico. câmara de 

refluxo em "crystal" que oferece enpunhadura segura e 

permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. possui 

um  orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do 

bisel da agulha,  que possibilita a visualização imediata do 

refluxo sanguíneo através da parede do cateter. 

embalagem individual, contendo numero do lote, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 

saúde/anvisa. cx . / 50 unidades. .  atende a nr 32.   

  

  

Caixa  

480      

185  

de até 32l/hora; conector em y luer-lok, codificado em 

cores; dispositivo de segurança acionado 

automaticamente na retirada da agulha (técnica passiva), 

com proteção instantânea da agulha e válvula de 

contenção de refluxo sanguíneo evitando a exposição do 

profissional de saúde ao perfurocortante e ao sangue. 

atende a nr 32. Caixa c/100  

Caixa  200      
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186  

Cateter umbilical 5fr-l.38cm, Cateter umbilical 

duplolumen, uso neonatal, em poliuretano, radiopaco, 

com marcação de profundidade a cada 1 cm, extremidade 

arredondada e atraumática, conector luer, com fluxo, fácil 

implantação e durável, tamanho 3,5 fr diâmetro, 30 cm de 

comprimento, embalagem individual com selagem 

eficiente que garanta a integridade do produto até o 

momento de sua utilização, permita a abertura e 

transferência com técnica asséptica, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, método, data e validade de esterilização, 

data de fabricação, prazo de validade e número de registro 

na anvisa. Deve apresentar certificado de boas práticas de 

fabricação.o prazo de validade mínimo deve ser superior a 

75% da validade total, a partir da data da entrega.   

Unidade   50      

187  

INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO 

AMARELA Catéter intravenoso central- sistema por dentro 

da agulha. Amarelo. Cateter: 16GA (1,7 mm) x 12in 

(30,5cm)  

Agulha: 14GA (2,1 mm) x 2in (5,1cm) pacote c/20   

Pacote  80      

188  

INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL PED NEONATAL 

22G 8 AZUL BD  Agulha Siliconizada, Cateter radiopaco, 

Protetor de conjunto agulha/cateter, Conector Luer Lok 

Universal codificado por cores, Câmara de refluxo, Tampa 

da câmara de refluxo. Pacote c/20   

  

Pacote  
80      

189  

INTRACATH VERDE Catéter intravenoso central - sistema 

por dentro da agulha.Verde. Catéter: 19GA (1,1 mm) x 

12in (30,5cm) Agulha: 17GA (1,5 mm) x 2in (5,1cm). 

Pacote c/20   

Pacote  80      

190  

Equipo macrogotas flexível pinça rolete c/ injetor lateral 

completo - 150 cm. desenvolvido para administração de 

medicamentos e soluções pela via endovenosa. Possui a 

finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos 

periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém 

líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação). 

Estéril; fabricado em pvc flexível e incolor; provido de 

pinça rolete, injetor lateral com membrana auto 

cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para 

entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro 

Caixa  300      
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de partículas de 15µm. conector luer slip universal; tubo 

com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; 

atóxico e apirogênico; descartável e de uso único. Caixa 

c/250 und.   

 

191  

Equipo microgotas flexível pinça rolete c/ injetor lateral 

completo - 150 cm. desenvolvido para administração de 

medicamentos e soluções pela via endovenosa. Possui a 

finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos 

periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém 

líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação). 

Estéril; fabricado em pvc flexível e incolor; provido de 

pinça rolete, injetor lateral com membrana auto 

cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para 

entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro 

de partículas de 15µm. conector luer slip universal; tubo 

com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; 

atóxico e apirogênico; descartável e de uso único. Caixa 

c/250 und.   

Caixa  30      
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192  

Equipo conexão extensora estéril 02 vias – adulto, 

Conexão extensora estéril, uso único, para administração 

simultânea de soluções, com duas vias, transparente, para 

uso em ADULTO, tubo flexível isento de látex e ftalato ou 

outra substancia não prejudicial à saúde, medindo 

aproximadamente 16 cm, com priming de 

aproximadamente 1,45ml, com pinça corta fluxo. 

Dispositivo em sistema fechado para acesso intravenoso e 

vedação de cateteres que atenda a RDC 45 de 12/03/2003, 

com válvulas fixas nas extremidades, compatível com 

conexões luer lock, em peça única com capacidade de 

fluxo mínimo de aproximadamente 200 ml/min, pressão 

neutra e espaço morto de aproximadamente 0,01 a 0,04 

ml, com canal exclusivo para passagem de líquidos e que 

não permita infusão através de agulhas de qualquer 

calibre conforme NR32 isento de metal e látex, dotado de 

sistema fechado (SF) e protetor do cone luer macho com 

filtro para preenchimento das vias ao mesmo tempo sem 

extravasamento das soluções. Provido em extremidade 

proximal de conector luer lock reversível universal para 

encaixe perfeito a todos os calibres de cateteres. 

Tolerância nas medidas de comprimento da conexão e 

priming +/- 5%. Deverá ser apresentado amostra do 

produto, Catálogo/ficha técnica.   

Unidade   300      
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193  

Equipo conexão extensora estéril 02 vias – pediatrico, 

Conexão extensora estéril, uso único, para administração 

simultânea de soluções, com duas vias, transparente, para 

uso em PEDIATRICO, tubo flexível isento de látex e ftalato 

ou outra substancia não prejudicial à saúde, medindo 

aproximadamente 15 cm, com priming de 

aproximadamente 1,0ml, com pinça corta fluxo. 

Dispositivo em sistema fechado para acesso intravenoso e 

vedação de cateteres que atenda a RDC 45 de 12/03/2003, 

com válvulas fixas nas extremidades, compatível com 

conexões luer lock, em peça única com capacidade de 

fluxo mínimo de aproximadamente 200 ml/min, pressão 

neutra e espaço morto de aproximadamente 0,01 a 0,04 

ml, com canal exclusivo para passagem de líquidos e que 

não permita infusão através de agulhas de qualquer 

calibre conforme NR32 isento de metal e látex, dotado de 

sistema fechado (SF) e protetor do cone luer macho com 

filtro para preenchimento das vias ao mesmo tempo sem 

extravasamento das soluções. Provido em extremidade 

proximal de conector luer lock reversível universal para 

encaixe perfeito a todos os calibres de cateteres. 

Tolerância nas medidas de comprimento da conexão e 

priming +/- 5%. Deverá ser apresentado amostra do 

produto, Catálogo/ficha técnica.   

Unidade   300      

194  

Scalpe  para acesso venoso periférico, 19g, com trava de 

proteção que recobre a agulha após a punção, conector 

luer lock fêmea com tampa rosqueável, tubo em pvc distal 

de 30cm, asa em pvc flexível, cânula trifacetada em inox 

siliconizada com protetor. Estéril. Embalagem plástica 

combinada com papel grau cirúrgico. Caixa c/100   

Caixa  70      

195  

Scalpe com dispositivo de segurança para acesso venoso 

periférico, 21g, com trava de proteção que recobre a 

agulha após a punção, conector luer lock fêmea com 

tampa rosqueável, tubo em pvc distal de 30cm, asa em pvc 

flexível, cânula trifacetada em inox siliconizada com 

protetor. estéril. embalagem plástica combinada com 

papel grau cirúrgico. atenda a nr 32. Caixa c/100   

Caixa  120      
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196  

Scalpe com dispositivo de segurança para acesso venoso 

periférico, 23g, com trava de proteção que recobre a 

agulha após a punção, conector luer lock fêmea com 

tampa rosqueável, tubo em pvc distal de 30cm, asa em pvc 

flexível, cânula trifacetada em inox siliconizada com 

protetor. estéril. embalagem plástica combinada com 

papel grau cirúrgico. atenda a nr 32.  caixa c100   

Caixa  300      

197  

Scalpe com dispositivo de segurança para acesso venoso 

periférico, 25g, com trava de proteção que recobre a 

agulha após a punção, conector luer lock fêmea com 

tampa rosqueável, tubo em pvc distal de 30cm, asa em pvc 

flexível, cânula trifacetada em inox siliconizada com 

protetor. estéril. embalagem plástica combinada com 

papel grau cirúrgico. atenda a nr 32.  caixa c100   

Caixa  300      

198  

Scalpe com dispositivo de segurança para acesso venoso 

periférico, 27g, com trava de proteção que recobre a 

agulha após a punção, conector luer lock fêmea com 

tampa rosqueável, tubo em pvc distal de 30cm, asa em pvc 

flexível, cânula trifacetada em inox siliconizada com 

protetor. estéril. embalagem plástica combinada com 

papel grau cirúrgico. atenda a nr 32.  caixa /100   

Caixa  120      

199  

Torneira 3 vias é indicada para auxiliar administração de 

dois circuitos de solução parenteral, podendo administrá-

los simultaneamente, alternadamente ou interromper o 

fluxo. Corpo transparente e pega colorida para 

direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação 

suave; - conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

Torneira 3 vias com extensor; - conexão luer lock. Caixa 

c/200 und   

Caixa  150      

200  

Seringa com solução salina : 3ml com volume de 3ml, 

utilizada para permeabilização de cateteres, com 

diâmetro tradicional da seringa de 10 ml, graduação 

precisa não solta tinta, não estéril, com tampa de 

vedação, com código de barras no corpo da embalagem.   

Unidade   500      

201  

Seringa com solução salina : 10ml com volume de 10ml, 

utilizada para permeabilização de cateteres, com 

diâmetro tradicional da seringa de 10 ml, graduação 

precisa não solta tinta, não estéril, com tampa de 

vedação, com código de barras no corpo da embalagem.   

Unidade   1.000      
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202  

Seringa descartável em polipropileno 3ml, estéril, com 

agulha 25x7, e dispositivo de segurança acoplado na 

seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, êmbolo apresentando 

ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao 

corpo da seringa, o lote, a data de fabricação e a validade 

deverão vir impressas na embalagem do 

material.embalagem em papel grau cirurgico. atendendo 

a nr 32.    

Unidade  100.000       

203  

Seringa para uso único 1ml , escala graduada de 2 em 2 

unidade, agulha fixa (integrada) de 13 mm de 

comprimento por 0,33 mm de diâmetro  (29g 1/2"), sem 

espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de 

insulina. dispositivo de segurança na cor branca, fixo no 

corpo da seringa. com apenas um dedo o dispositivo 

desliza sobre a agulha, em direção ao bisel, até encobrilo 

totalmente. uma vez que o dispositivo de segurança é 

acionado, ele se trava, reduzindo o risco de acidentes e 

impedindo a reutilização. embalado individualmente em 

material que promova  

barreira microbiana e abertura asseptica,    

Unidade  50.000      

204  

Seringa descartável 0,5ML com capacidade para 30UI c/ 

agulha 6MM x 0,25 mm (31 G) para aplicação de insulina 

que seja estéril, de material plástico, atóxica, incolor com 

resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação 

indelével de 0 a 30UI com divisões de 1 em 1 unidades, 

com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa 

(mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com 

pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. 

agulha de dimensões 6MM x 0,25 mm (31G), 

confeccionada em aço  inoxidável, siliconizada, nivelada, 

polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com 

canhão translúcido, provida de protetor que permita 

perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica. O 

produto deverá atender a NBR ISO 8537.   

Unidade  50.000      



 

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

205  

Seringa descartável em polipropileno, estéril, sem agulha, 

c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com 

adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha 

siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 

3ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir 

impressas na embalagem do material.embalagem em 

papel grau cirurgico. atendendo a nr 32.   

Unidade  100.000       

206  

Seringa descartável em polipropileno, estéril, sem agulha, 

c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com 

adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha 

siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 

5ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir 

impressas na embalagem do material.embalagem em 

papel grau cirurgico. atendendo a nr 32.   

Unidade  100.000       

207  

Seringa descartável em polipropileno, estéril, sem agulha, 

c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com 

adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha 

siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 

10ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir 

impressas na embalagem do material. embalagem em 

papel grau cirúrgico. atendendo a nr 32.   

Unidade  100.000       

208  

Seringa descartável em polipropileno, estéril, sem agulha, 

c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com 

adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel 

de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha 

siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 

20ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir 

impressas na embalagem do material. embalagem em 

papel grau cirúrgico. atendendo a nr 32.   

Unidade  100.000       

209  

Seringa de 60 ml, seringa descartável em polipropileno, 

estéril, sem agulha, c/ dispositivo de segurança acoplado 

na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo 

graduado, com anel de retenção, êmbolo apresentando 

ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao 

corpo da seringa, 60ml, o lote, a data de fabricação e a 

validade deverão vir impressas na embalagem do 

Unidade   300      
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material. embalagem em papel grau cirúrgico. atendendo 

a nr 32.   

210  

Avental Radiológico, PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO 

AVENTAL FRENTE LONGO, OMBRO E COSTA LONGO, 
MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA,   
PROTEÇÃO TECIDO EQUIVALÊNCIA FRENTE 0,50, OMBRO E 

COSTA 0,25 MM,   

ADICIONAL 1 AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS 

ADULTO   

  

  

 Unidade   5      

211  

Filme para raio x base verde n° 24x30 cx com 100 peliculas. 

Os filmes ou peliculas deverão ficar totalmente secos após 

a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com 

rotulo contendo data de fabricação, validade e lote.   

Caixa  120      

212  

Filme para raio x base verde n° 30x40 cx com 100 peliculas. 

Os filmes ou peliculas deverão ficar totalmente secos após 

a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com 

rotulo contendo data de fabricação, validade e lote.   

Caixa  120      

213  

Filme para raio x base verde n° 35x35 cx com 100 peliculas. 

Os filmes ou peliculas deverão ficar totalmente secos após 

a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com 

rotulo contendo data de fabricação, validade e lote.   

Caixa  120      

214  

Filme para raio x base verde n° 35x43 cx com 100 peliculas. 

Os filmes ou peliculas deverão ficar totalmente secos após 

a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com 

rotulo contendo data de fabricação, validade e lote.   

Caixa  120      

215  Filme p/ ultrassom UPP -110mmx20m (Sony) c/ 10   Caixa  100      

216  

Fixador automático para raio x- para processamento de 

filmes de raio x. Soluçao acida corrosiva, não inflamavel. 

Componentes: acetato de sodio, tiossulfato de armonio, 

acido borico, acido acetico, sulfato de sodio.  Embalagem 

com  40 litros    

GL  20      

217  Revelador automático p/ raio x galão 40 litros   GL  20      
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218  Reforçador do revelador  50L   GL  20      

219  
Fio algodão nº 0 com agulha circular cilindrica 03 cm. Caixa 

com 24 unidades   

  

Caixa  
100      

220  
Fio algodão nº 1 com agulha circular cilindrica 03 cm. Caixa 

com 24 unidades   

  

Caixa  
100      

221  
Fio algodão nº 2 com agulha circular cilindrica 03 cm. Caixa 

com 24 unidades   

  

Caixa  
100      

222  

Fio cirurgico absorvivel de catgut cromado nº0 suturas 

absorvível, produzido a partir de colágeno bonivo 

recorberto 0, comprimento do fio de 75 cm com agulha 

círculo cilíndrica de 3,0cm 3/8 círculo, . A data de 

fabricação e a data de validade deverão vir impressos na 

embalagem secundária do envelope, estéril sob métodp 

co60, com selo da anvisa, embalados conforme a rdc 

185/11 da anvisa  e respeitado a norma da abnt nbr 

13.904, com representação de laudo de ensaios técnicos 

por família/tipo. caixa com 24 envelopes   

Caixa  200      

223  

Fio cirurgico absorvivel de catgut cromado nº1 suturas 

absorvível, produzido a partir de colágeno bonivo 

recorberto 0, comprimento do fio de 75 cm com agulha 

círculo cilíndrica de 3,0cm 3/8 círculo, . A data de 

fabricação e a data de validade deverão vir impressos na 

embalagem secundária do envelope, estéril sob métodp 

co60, com selo da anvisa, embalados conforme a rdc 

185/11 da anvisa  e respeitado a norma da abnt nbr 

13.904, com representação de laudo de ensaios técnicos 

por família/tipo. caixa com 24 envelopes   

Caixa  200      

224  

Fio cirugico absorvível de catgut cromado nº2-0, 
produzido a partir de colágeno bonivo recorberto de sais 
de cromo com diâmetro 2-0, comprimento do fio de 75 cm 
com agulha círculo cilíndrica de 3,0cm, formato de 3/8 
círculo, . A data de fabricação e a data de validade deverão 
vir impressos  na embalagem secundária do envelope, 
estéril sob métodp co60, com selo da anvisa, embalados 
conforme a rdc 185/11 da anvisa  e respeitado a norma da 
abnt nbr 13.904, com representação de laudo de ensaios 
técnicos por família/tipo.   
caixa com 24 envelopes   

Caixa  300      
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225  

Fio cirurgico absorvível de catgut cromado nº 3, produzido 

a partir de colágeno bonivo recoberto de sais de cromo 

com diâmetro 3-0, comprimento do fio de 75 cm com 

agulha círculo cilíndrica de 3,0cm, formato de 3/8 círculo, 

caixa com 24 envelopes. A data de fabricação e a data de 

validade deverão vir impressos  na embalagem secundária 

do envelope, estéril sob método co60, com selo da anvisa, 

embalados conforme a rdc 185/11 da anvisa  e respeitado 

a norma da abnt nbr 13.904, com representação de laudo 

de ensaios técnicos por família/tipo.   

Caixa  300      

226  

Fio cirurgico absorvível de catgut cromado nº 4, produzido 
a partir de colágeno bonivo recoberto de sais de cromo 
com diâmetro 3-0, comprimento do fio de 75 cm com 
agulha círculo cilíndrica de 3,0cm, formato de 3/8 círculo, 
. A data de fabricação e a data de validade deverão vir 
impressos  na embalagem secundária do envelope, estéril 
sob método co60, com selo da anvisa, embalados 
conforme a rdc 185/11 da anvisa  e respeitado a norma da 
abnt nbr 13.904, com representação de laudo de ensaios 
técnicos por família/tipo.   
caixa com 24 envelopes   

Caixa  200      

227  

Fio catgut simples 1 com agulha 5cm, fio cirúrgico, 

absorvível de origem animal, monofilamento, diâmetro 1- 

75 cm, com agulha 1/2 circular cilíndrica, 0,0cm., estéril de 

procedência nacional, com registro no ministério da saúde 

e com validade mínima de 24 meses a partir da data de 

validade. Embalado em caixa com 24 envelopes   

Caixa  300      

228  

Fio catgut simples 2 com agulha 5cm, fio cirúrgico, 

absorvível de origem animal, monofilamento, diâmetro 2- 

75 cm, com agulha 1/2 circular cilíndrica, 0,0cm., estéril de 

procedência nacional, com registro no ministério da saúde 

e com validade mínima de 24 meses a partir da data de 

validade. Embalado em caixa com 24 envelopes   

Caixa  300      

229  

Fio catgut simples 3 com agulha 5cm, fio cirúrgico, 

absorvível de origem animal, monofilamento, diâmetro 3- 

75 cm, com agulha 1/2 circular cilíndrica, 0,0cm., estéril de 

procedência nacional, com registro no ministério da saúde 

e com validade mínima de 24 meses a partir da data de 

validade. Embalado em caixa com 24 envelopes   

Caixa  300      
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230  

Fio catgut simples 4 com agulha 5cm, fio cirúrgico, 

absorvível de origem animal, monofilamento, diâmetro 4- 

75 cm, com agulha 1/2 circular cilíndrica, 0,0cm., estéril de 

procedência nacional, com registro no ministério da saúde 

e com validade mínima de 24 meses a partir da data de 

validade. Embalado em caixa com 24 envelopes   

Caixa  200      

231  

Fio cirurgico mononylon nº 1-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio da saude, e 

deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 13904. Caixa 

com 24unidades.    

Caixa  200      

232  

Fio cirurgico mononylon nº 2-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio da saude, e 

deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 13904. Caixa 

com 24unidades.    

Caixa  300      

233  

Fio cirurgico mononylon nº 3-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio  

Caixa  300      
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 da saude, e deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 

13904. Caixa com 24unidades.    

    

234  

Fio cirurgico mononylon nº 4-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio da saude, e 

deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 13904. Caixa 

com 24unidades.    

Caixa  200      

235  

Fio cirurgico mononylon nº 5-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio da saude, e 

deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 13904. Caixa 

com 24unidades.   

Caixa  100      

236  

Fio cirurgico mononylon nº 6-0 fio de suturas sinteticos, 

de nylor monofilamentar, esteril, não absorvivel, de 

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, fio 

de 45cm, biodegradado a uma taxa de 20% ao ano. 

Agulhas cirurgicas de 2cm, de corte reverso, tipo 

triangular cortante, em aço inoxidavel. Embalagem 

apropriada ao metodo de esterelização ate o momento do 

uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 

identificação, procedencia, numero de lote, data de 

validade e numero de registro do ministerio da saude, e 

deve seguior a norma tecnica da abnt- nbr 13904. Caixa 

com 24unidades.   

Caixa  500      
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237  
Fio ácido poliglicólico violeta 0 com agulha «, circular 

cilindrica 5cm. Caixa com 24 unidades   

  

Caixa  
200      

238  
Fio ácido poliglicólico violeta 1 com agulha «, circular 

cilindrica 5cm. Caixa com 24 unidades   
Caixa  200      

239  
Fio ácido poliglicólico violeta 2 com agulha «, circular 

cilindrica 5cm. Caixa com 24 unidades   
Caixa  200      

240  
Fio de seda 0 com agulha triangular - 3/8 - 2cm.caixa com 

24 unidades   
Caixa  100      

241  
Fio de seda 1-0 com agulha triangular - 3/8 - 2cm.caixa 

com 24 unidades   
Caixa  200      

242  
Fio de seda 2 com agulha triangular - 3/8 - 2cm.caixa com 

24 unidades   
Caixa  100      

243  
Fio de seda 3 com agulha triangular - 3/8 - 2cm.caixa com 

24 unidades   
Caixa  100      

244  

FIO POLYCRYL 0, Fio de polycryl violeta ou incolor com uma 
ou duas agulhas (½ Círc. Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica, 1/6 
Círc. Cilíndrica, 3/8 Círc. Cilíndrica,   
5/8 Círc. Cilíndrica, Reta Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica corpo 

quadrado, 1/6 Círc. Cilíndrica corpo quadrado, 3/8 Círc. 

Cilíndrica corpo quadrado, ½ Círc. Cilíndrica ponta 

cortante - Taper Cut, 3/8 ½ Círc. Cilíndrica ponta cortante 

Taper Cut, ½ Círc. Triangular, ¼ Círc. Triangular, 1/6 Círc. 

Triangular, 3/8 Círc. Triangular, 5/8 Círc. Triangular, Reta 

Triangular, ½ Círculo Espatulada, ¼ Círculo Espatulada, 3/8 

Círculo Espatulada, Reta Espatulada, ½ Círculo Ponta 

Romba). Caixa c/24 envelopes   

  

Caixa  

150      

245  

FIO POLYCRYL 1, Fio de polycryl violeta ou incolor com uma 
ou duas agulhas (½ Círc. Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica, 1/6 
Círc. Cilíndrica, 3/8 Círc. Cilíndrica, 5/8 Círc. Cilíndrica, Reta 
Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica corpo quadrado, 1/6 Círc. 
Cilíndrica corpo quadrado, 3/8 Círc. Cilíndrica corpo 
quadrado, ½ Círc. Cilíndrica ponta cortante - Taper Cut, 3/8 
½ Círc. Cilíndrica ponta cortante Taper Cut, ½ Círc. 
Triangular, ¼ Círc. Triangular, 1/6 Círc. Triangular, 3/8 Círc. 
Triangular, 5/8 Círc. Triangular, Reta Triangular, ½ Círculo 

Espatulada, ¼ Círculo Espatulada, 3/8 Círculo Espatulada, 

Reta Espatulada, ½ Círculo Ponta Romba). Caixa c/24 

envelopes   

  

  

  

  

Caixa  

  

  

150      
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246  

FIO POLYCRYL 2, Fio de polycryl violeta ou incolor com uma 
ou duas agulhas (½ Círc. Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica, 1/6 
Círc. Cilíndrica, 3/8 Círc. Cilíndrica, 5/8 Círc. Cilíndrica, Reta 
Cilíndrica, ¼ Círc. Cilíndrica corpo quadrado, 1/6 Círc. 
Cilíndrica corpo quadrado, 3/8 Círc. Cilíndrica corpo 
quadrado, ½ Círc. Cilíndrica ponta cortante - Taper Cut, 3/8 
½ Círc. Cilíndrica ponta cortante Taper Cut, ½ Círc. 

Triangular, ¼ Círc. Triangular, 1/6 Círc. Triangular, 3/8 Círc. 

Triangular, 5/8 Círc. Triangular, Reta Triangular, ½ Círculo 

Espatulada, ¼ Círculo Espatulada, 3/8 Círculo Espatulada, 

Reta Espatulada, ½ Círculo Ponta Romba). Caixa c/24 

envelopes   

  

  

  

  

  

  

Caixa  

    
  

  

150      

247  

PROLENE Nº 0 75C/AGULHA 35mm,  Fio cirúrgico 

polipropileno azul número   

0, 75 cm com agulha cilíndrica, 1/2 círculo com 2,5 a 3,64 

cm (tipo prolene) - Prolene 0 Ag Ci 1/2. Fio cirúrgico 

monofilamentar em polipropileno azul número 0, 75 cm 

com agulha cilíndrica, 1/2 círculo com 2,5 cm, para cirurgia 

geral. Embalagem com dados de identificação. a data de 

fabricação e a data de validade deverão vir impressas na 

embalagem secundária em papel grau cirúrgico, estéril, 

registro no ministério da saúde/ANVISA. Caixa c/24 

envelopes   

  

Caixa  200      

248  

PROLENE Nº 1 75C/AGULHA 35mm,  Fio cirúrgico 

polipropileno azul número  0, 75 cm com agulha cilíndrica, 

1/2 círculo com 2,5 a 3,64 cm (tipo prolene) - Prolene 0 Ag 

Ci 1/2. Fio cirúrgico monofilamentar em polipropileno azul 

número 0, 75 cm com agulha cilíndrica, 1/2 círculo com 2,5 

cm, para cirurgia geral. Embalagem com dados de 

identificação. a data de fabricação e a data de validade 

deverão vir impressas na embalagem secundária em papel 

grau cirúrgico, estéril, registro no ministério da 

saúde/ANVISA. Caixa c/24 envelopes   

  

  

  

  

  

Caixa  

  

  

  

  

200      
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249  

FIO AC. POLIGLICÓLICO, Fio cirurgico em acido 

poliglicolico/poliglatina 910 numero 1 com agulha (vicryl 

1). Fio cirúrgico em ácido poliglicólico/poliglactina 910, 

número 1, 90 centímetros, com agulha cilíndrica de 4,8 

centímetros, 1/2 de círculo. A data da fabricação e a data 

de validade deverão vir impressas na embalagem 

secundaria em papel grau cirúrgico, estéril, registro no 

ministério da saúde/anvisa. Caixa c/24 envelopes   

Caixa  200      

250  

Glicosímetro - monitor de glicemia com leitura 

amperométrica, que não necessite de chip ou tira 

calibradora, com faixa de leitura de 20 a 500mg/dl, que 

realize em um único monitor teste de glicemia. apresente 

resultado em até 20 segundos, com visor luminoso e 

volume de sangue de até 0,6 microlitros. atenda requisitos 

da anvisa e esteja aprovado pelo inmetro.   

Unidade   1.500      

251  

Tira reagente - para diagnóstico clínico, através da 

medição quantitativa de glicose em amostras de sangue 

capilar e venoso. faixa de medição 20 a 500 mg/dl, tempo 

de resposta até 20 segundos, que não necessite de chip ou 

tira calibradora, que não sofra interferência com 

oxigenioterapia, para leitura em glicosímetro portátil. 

caixa com 100 tiras embaladas individualmente, a fim de 

facilitar  

Caixa  5.000      

 a dispensação e evitar o risco de contaminação. 

metodologia de leitura: amperométrica. que aceite 

segunda gota de sangue, quando a primeira não for 

suficiente. a embalagem das tiras deve conter na parte 

externa os dados de identificação, como procedência, 

número do lote, data de fabricação, prazo de validade e 

número de registro do ministério da saúde.    

    

252  

Lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em 

plástico rígido com design ergonômico, possui protetor 

plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e 

segurança na punção: agulha de 30g com 1,5 mm de 

profundidade, retrátil acionada por contato, estéril, 

usoúnico e com número de lote impresso no produto. 

esterilizado a radiação gama. apresentação: caixa com 200 

unidades cada, contendo número de lote, prazo de 

validade e instruções de uso.  

Caixa  1.000      
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253  

Luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 

anatômica, lubrificada com pó bioabsorvível e não 

alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com cano e 

bordas do punho reforçada e acabada, de alta 

sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscrição 

do nº de  

Certificado  de  Aprovação  (CA).  Tamanho  7,0  NBR  

13.391:1995 ou 6,5 - ISO 1028:2005   

Par  5.000      

254  

Luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 

anatômica, lubrificada com pó bioabsorvível e não 

alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com cano e 

bordas do punho reforçada e acabada, de alta 

sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscrição 

do nº de  

Certificado  de  Aprovação  (CA).  Tamanho  7,5  NBR  

13.391:1995 ou 6,5 - ISO 1028:2005   

Par  5.000      

255  

Luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 

anatômica, lubrificada com pó bioabsorvível e não 

alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com cano e 

bordas do punho reforçada e acabada, de alta 

sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscrição 

do nº de  

Certificado  de  Aprovação  (CA).  Tamanho  8,0  NBR  

13.391:1995 ou 6,5 - ISO 1028:2005   

Par  5.000      

256  

Luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 

lubrificada com pó bioabsorvível, hipoalergênico, com 

bainha no punho, com inscrição do nº de Certificado de  

Aprovação (CA).TAMANHO P caixa c/100   

Caixa  2.000      

257  
bainha no punho, com inscrição do nº de Certificado de 

Aprovação (CA).TAMANHO M caixa c/100   Caixa  5.000      

258  

Luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 

lubrificada com pó bioabsorvível, hipoalergênico, com 

bainha no punho, com inscrição do nº de Certificado de  

Aprovação (CA).TAMANHO G caixa c/100   

Caixa  1.000      
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259  

Papel grau cirúrgico, rolo 100mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 10cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.   

Rolo  20      

260  

Papel grau cirúrgico, rolo 150mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 20cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.   

Rolo  20      

261  

Papel grau cirúrgico, rolo 200mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 30cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.   

Rolo  20      

262  

Papel grau cirúrgico, rolo 250mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 30cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.  

Rolo  20      

263  

Papel grau cirúrgico, rolo 300mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 30cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.   

Rolo  10      
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264  

Papel grau cirúrgico, rolo 350mm x 100m - embalagem em 

papel grau cirurgico: rolo medindo 30cm x 100m, com 

gramatura de 60 a 80 g/m², combinado com o filme 

plastico laminado poliester/polipropileno com gramatura 

mínima de 54 g/m², termoselagem entre 6 a 10 mm, com 

indicador quimico para esterilizacao a vapor e oxido de 

etileno. rolo 100m.   

Rolo  10      

265  

Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não 

tecido estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta 

absorção e retenção de fluídos, resistente à tração e ao 

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito 

da ferida na remoção. O curativo pode permanecer na 

lesão por até 7 dias. Medindo 15x15 cm   

Unidade   600      

266  

Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não 

tecido estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta 

absorção e retenção de fluídos, resistente à tração e ao 

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito 

da ferida na remoção. O curativo pode permanecer na 

lesão por até 7 dias. Medindo 10x10 cm   

Unidade   600      

267  

Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0.2 

mg/cm², composto por 100% de não tecido estéril de 

fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose, que 

é incluída no revestimento do produto final. Medindo 

10x10 cm. Possui alta absorção e retenção de fluídos, 

resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não 

deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo 

pode permanecer na lesão por até 7 dias   

Unidade   600      

268  

Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0.2 

mg/cm², composto por 100% de não tecido estéril de 

fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose, que 

é incluída no revestimento do produto final. Medindo 

15x15 cm. Possui alta absorção e retenção de fluídos, 

resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não 

deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo 

pode permanecer na lesão por até 7 dias   

Unidade   600      

269  

Cobertura de fibras hidrofílicas de alginato de cálcio e 

sódio absorventes. Possui alta absorção e não adere ao 

leito úmido da ferida. É macio, flexível, conformável e 

recortável.  

Unidade   600      
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Medindo 10x10 cm   

270  

Cobertura de fibras hidrofílicas de alginato de cálcio e 

sódio absorventes. Possui alta absorção e não adere ao 

leito úmido da ferida. É macio, flexível, conformável e 

recortável.  

Medindo 10x20 cm   

Unidade   600      

271  

Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumático, 

recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone 

suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada 

com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão 

ativado filme semipermeável de poliuretano, esterilizado 

a óxido de etileno Medindo 15x15cm   

Unidade   600      

272  

Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumático, 

recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone 

suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada 

com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão 

ativado filme semipermeável de poliuretano, esterilizado 

a óxido de etileno Medidndo 10x10cm  

Unidade   600      

273  

Curativo multicamadas, autoaderente, atraumático, 

absorvente, formado por camada de silicone suave, 

seguida de uma camada de transferência composta por 

espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e 

poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta 

absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com capacidade de manejo de fluido 

maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de 

etileno Medindo 15x15cm   

Unidade   300      

274  

Curativo multicamadas, autoaderente, atraumático, 

absorvente, formado por camada de silicone suave, 

seguida de uma camada de transferência composta por 

espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e 

poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta 

absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com capacidade de manejo de fluido 

maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de 

etileno Medindo 15x20cm   

Unidade   300      
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275  

Curativo multicamadas, autoaderente, atraumático, 

absorvente, formado por camada de silicone suave, 

seguida de uma camada de transferência composta por 

espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e 

poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta 

absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com capacidade de manejo de fluido 

maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, esterilizado a óxido 

de etileno Medindo 10x10cm   

Unidade   300      

276  

Curativo para calcâneo, 5 camadas, autoaderente, 

atraumático, absorvente, formado por camada de silicone 

suave, seguida de uma camada de transferência composta 

por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose 

e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta 

absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com taxa de transmissão de vapor de 20,9 

g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de etileno Medindo 

18,5x24cm   

Unidade   300      

277  

Curativo para calcâneo, 5 camadas, autoaderente, 

atraumático, absorvente, formado por camada de silicone 

suave, seguida de uma camada de transferência composta 

por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose 

e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta 

absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com taxa de transmissão de vapor de 20,9 

g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de etileno Medindo 

22x23cm.   

Unidade   300      

278  

Curativo para região sacral, multicamadas, autoaderente, 

atraumático, absorvente, formado por camada de silicone 

suave, seguida de uma camada de transferência composta 

por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta 

de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de 

alta absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com capacidade de manejo de fluido 

maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de 

etileno Medindo 16x20cm   

Unidade   300      
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279  

Curativo para região sacral, multicamadas, autoaderente, 

atraumático, absorvente, formado por camada de silicone 

suave, seguida de uma camada de transferência composta 

por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta 

de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de 

alta absorção, e camada de filme de poliuretano 

semipermeável, com capacidade de manejo de fluido 

maior ou igual a 20,9 g/10cm2/24h, esterilizado a óxido de 

etileno Medindo 22x25cm   

Unidade   300      

280  

Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, 

atraumático, recortável e flexível, composto por camada 

de silicone suave e camada fina de espuma de 

poliuretano, esterilizado a óxido de etileno Medindo 

15x20cm   

Unidade   300      

281  

Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, 

autoaderente, atraumático, recortável e flexível, 

composto por camada de silicone suave e camada fina de 

espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata 

(1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado, esterilizado a 

óxido de etileno Medindo 15x20cm   

Unidade   300      

282  

Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, 

autoaderente, atraumático, recortável e flexível, 

composto por camada de silicone suave e camada fina de 

espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata 

(1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado, esterilizado a 

óxido de etileno Medindo 10x12,5cm   

Unidade   300      

283  

Cobertura de não tecido absorvente de viscose e poliéster 

impregnado com cloreto de sódio. Desbrida de forma 

eficaz as necroses úmidas e promove a limpeza de feridas 

altamente exsudativas ou infectadas. O curativo pode 

permanecer na lesão por até 24 horas. Medindo 10x10cm.   

Unidade   300      
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284  

Óleo de girassol + associacoes. oleo de girasol 

+associacoes, frasco de 100 ml de locao oleosa a base de 

acidos graxos essenciais: acido caprico, acido caprilico, 

acido caproico, acido laurico, acidolinoleico, lecitina, 

palmitato de retinol, acetato de tocoferol e alfa - 

tocoferol, com vitaminas ae e, que revitalize e mantenha 

o equilibrio hidrico da pele, melhorando sua elasticidade 

e que auxilia na prevencao da formacao de escaras, 

contribuindo para o  

reestabelecimento da integridade da pe le. 200ml   

Unidade   300      

285  

Tala para imobilização dos dedos, com placa de alumínio 

forrada em eva com duas tiras aderentes. tamanho de 

10x12.    

Unidade   70      

286  

Tala de imobilização ortopédica p/membros inferiores 

86x10, tala para imobilização de membros inferiores, 

aramada, revestido com e.v.a emborrachado, o produto 

oferece maior conforto ao paciente. tamanho g - 86 x 10 

cm.   

Unidade   70      

287  

Tala de imobilização ortopédica p/ membros superiores 

63x9, tala para imobilização de membros superiores, 

aramada, revestido com e.v.a emborrachado, o produto 

oferece maior conforto ao paciente. tamanho- 63 x 9 cm.   

Unidade   70      

288  
Tala para imobilização papelão, tala de papelão fibra 

resgate tamanho: 50x20cm (médio).   

  

Unidade 
  170      

  

4 - FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO  

4.1. Após a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à contratada até o 

15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à entrega do produto com a respectiva Nota 

Fiscal/Fatura.  

4.2. 4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer no horário de 08 às 17 horas, de segunda a 

sexta feira, exceto feriados, no departamento competente junto a Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme cronograma de entrega definido, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.  

  

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Estar com toda documentação especifica para o objeto contratado em dias, Licença de 

Funcionamento, dentre outros.   

5.2. Manter todo relatório, entregar o fornecimento dos produtos de acordo com as condições 

e prazos propostos e fornece-los dentro do período da validade.  
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6 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada.  

6.2. Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 

estabelecidas no instrumento contratual.  

6.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.  

6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o Fornecimento de 

medicamentos que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, 

a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados.  

6.5. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 

contraditório e ampla defesa.  

6.6. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato.  

6.7. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  

6.8. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente indicado 

pela contratante.  

  

7 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A contratada receberá programação dos serviços a serem realizados por ordem de 

“Fornecimento” emitida pelo setor devidamente designado pela administração pública.  

7.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir dúvidas;  

7.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou 

materiais que causar à Administração, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;  

7.4. Em caso de ausência de estoque para o fornecimento de medicamentos a CONTRATADA 

deverá por sua conta providenciar imediatamente o produto em outro local dentro da Sede 

do município em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, caso não providenciado, caberá 

sanções conforme prevê as cláusulas contratuais.  

 

PORTEL / PA, 17 de fevereiro de 2022.  

 

                                             Simone de Carvalho Barboza 

Secretária Municipal de Saúde de Portel 
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021  

Razão Social      

Fantasia       

Endereço       

Bairro:      Cidade:    UF    

Telefone      Celular:    

CNPJ      INS. 

EST. 

    

INSC. MUNICIP AL      

CEP     E-mail     

Banco     Agência    C/ C:    

Contato       

Telefone     Celular:     

  

A  

Prefeitura Municipal de Portel / Secretária Municipal de Saúde  

Departamento de Licitação  

  

Prezado Sr. Pregoeiro:  

  

A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por ________________________, 

propõe à Prefeitura Municipal de Portel, a entrega dos serviços abaixo indicados, conforme Termo 

de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:  

  

   a) Preços:  

  

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT.  UNIDADE  VALOR 

UNIT.  

VALOR 

TOTAL  
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Valor total da proposta R$ 00,00 (-------------------)  

  

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos serviços desta Licitação.  

c) O prazo de entrega dos produtos/serviços é de __ (_____) a contar do recebimento da nota de 

empenho ou ordem de serviço.  

d) A entrega do objeto será feita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal 

de Portel, mediante a apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para 

essa Prefeitura.  

e) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).  

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de 

empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o 

Sr. ____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº 

_______________, (função na empresa), como responsável legal desta empresa.  

g) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente)  

h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos.  

  

_____________________________________________  

Nome e Cargo do Representante da Empresa  

RG nº  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
                    

  

Av. Duque de Caxias, 803  -   Centro,   
Portel  -   PA, 68480 - 000   

https://www.facebook.com/ascomportel   

(91) 3784 - 1760   
pmpgabportel@gmail.com   
http://www.portel.pa.gov.br/   

CPL 

  

CNPJ: 04. 876.44 7/0001 - 80   

  

  

  

  

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÕES  

  

  

Anexo III - modelo "a"  

  

  

  

  

  

Declaramos que cumprimos plenamente com todas os requisitos de habilitação constantes das 

Condições previstas no Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº __/____, Processo nº 

9/___________.  

.  

  

  

Local e data  

  

___________________________________  

Assinatura e carimbo  

(representante legal da licitante)  
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Anexo III - modelo "b"  

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO  

  

  

  

  

PREGÃO ELETRÔNICO n°: __/____  

PROCESSO Nº _/____-________.  

  

  

  

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada, [Endereço completo], Declara sob 

as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

  

Local e Data  

______________________________ 

Nome e Identidade do Declarante  

  

  

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.  
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Anexo III - modelo "c" DECLARAÇÃO  

  

 

  

  

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 9, Subitem 9.6, i, do edital do Pregão 

Eletrônico nº __/____, Processo nº _/____-______, que não possuímos em nosso quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).  

  

  

Local e data  

  

___________________________________  

Assinatura e carimbo  
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ANEXO IV  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREEGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº ____/2021  

  

  

Aos «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS», o (a) «NOME_ORG_GERENCIADOR», com sede na 

«ENDERECO_ORG_GERENCIADOR», inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº «CNPJ_ORG_GERENCIADOR», 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

Decretos Federais n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, n° 8.250 de 23/05/2014, e nº 10.024 de 

20/09/2019, bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006, e das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº ____/2021 - 

SRP, Processo n° «NO_LICITACAO», RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo, tendo sido 

os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no 

certame supracitado.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

  

1.1. Constitui objeto da presente Ata o «OBJETO_LICITADO».  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS  

  

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da 

sua assinatura.  

  

2.2. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos 

derivados desta Ata de Registro de Preços previstos na legislação vigente são os que seguem:  

  

«ITENS_REG_PRECOS  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE 

não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo 

Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições.  

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.  

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida à ordem de classificação.  

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

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

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

assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.  

Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente 

Ata de Registro de Preços.  

Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de 

Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem.  

Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla 

defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

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

gerenciador.   

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as 

especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas da expedição da mesma.  

  

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no 

item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.  

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota 

fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e 

qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o 
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Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade 

contratante para fins liquidação.  

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 

transferência bancária, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.  

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 

efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 

próprio.  

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 

crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se 

necessário.  

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 

do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

  

EM=I x N x VP  

  

Onde:  

  

EM= Encargos Moratórios  

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.  

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;  

TX = percentual da Taxa anual = 6%  

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  

  

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438           365                365  

  

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.  

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  
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Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 

«NO_LICITACAO», a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:  

  

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 

empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridos, 

uma vez comunicada oficialmente; III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não 

entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização 

dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.  

  

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

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

inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão 

ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

  

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, 

da Lei nº 8.666/1993.  

  

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.  
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.  

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.  

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Contratante poderá:  

  

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento;  

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.  

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.   

  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS  

  

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante.  

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão 

ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas 

fiscais;  

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:  

  

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e 

especificações técnicas.  

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua 

conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

  

a) A pedido, quando:  
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- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior;  

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  

  

b) Por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:  

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;  

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;  

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços;  

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.  

  

c) Automaticamente:  

- por decurso de prazo de vigência da Ata;  

- quando não restarem fornecedores registrados;  

  

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento 

na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem 

de registro.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

COMPRA  

  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante.  

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

  

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  

  

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.  
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Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 

8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO  

  

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços, constam da Proposta de Preços realinhada, que se constitui em anexo ao 

processo.  

  

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

  

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, 

sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:  

  

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, 

após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;  

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  «NO_LICITACAO» e a 

proposta da empresa classificada em 1º lugar.  

  

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.  

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.  

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», com 

exclusão de qualquer outro.  

  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.  
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«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM»  

  

  

  

  

MUNICÍPIO DE PORTEL/PA  

C.N.P.J.  nº  __.___.___/____-__  

CONTRATANTE  

  

  

  

  

CONTRATADO(S)  
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ANEXO V  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº ___/_____  

  

  

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO»  

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM  

A  «NOME_DA_CONTRATANTE»  E «EMPRESA_CONTRATADA», 

 CONSOANTE  AS  

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES.  

  

O Município de «CIDADE», através da «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado  

CONTRATANTE, com sede na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º  

 «CNPJ_DA_CONTRATANTE»,  representado  pelo(a)  Sr(a).  «NOME_RESP_LICITACAO»,    

«CARGO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na 

«ENDERECO_RESP_LICITACAO», e de outro lado a licitante   «EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no 

CNPJ/CPF (MF) sob o n.º «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada por «NOME_REPRESENTANTE», residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) «RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», 

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 

«NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993, 10.520/2002 e alterações 

posteriores, e Decreto nº 10.024/2019, mediante as cláusulas e condições que se seguem:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

  

1.1. Este contrato administrativo tem por objeto a contratação para fornecimento parcelado de 

«OBJETO_CONTRATADO», em quantidade compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do 

presente Edital, quando deles a «NOME_DA_CONTRATANTE» tiver necessidades de adquirir em 

quantidades suficientes para atender a(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», conforme detalhado no 

Anexo I - Termo de Referência, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº «NO_LICITACAO».  

  

1.2. Dos itens contratados:   

  

«ITENS_CONTRATO»  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE  

  

2.1. Compete à CONTRATANTE:  
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a) emitir ordem escrita, em documento próprio e assinada pela CONTRATANTE ou a quem tiver 

poderes, para fornecimento de PRODUTOS/SERVIÇOS, pertinente ao objeto contratado;  

b) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;  

c) rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com este contrato 

administrativo;  

d) informar à CONTRATADA sobre as quantidades a serem fornecidas, bem como a alteração ou 

inexistência da demanda através de cronograma;  

e) receber os PRODUTOS/SERVIÇOS no local pré-determinado através de cronograma.  

f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

durante o prazo de vigência deste contrato administrativo;  

g) publicar, em extrato, no Diário Oficial da União e no Quadro de Avisos, o presente instrumento.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

  

3.1. Compete à CONTRATADA:  

a) Cumprir o que determina o edital PREGÃO ELETRÔNICO nº «NO_LICITACAO» e seus respectivos 

anexos;  

b) Fornecer e entregar os PRODUTOS/SERVIÇOS, na sede do Município de Portel/PA, de acordo 

com o cronograma estabelecido pelo(a) «NOME_DA_CONTRATANTE»;  

c) realizar o fornecimento somente mediante ordem escrita, em documento próprio, emitido pela  

CONTRATANTE;  

d) manter arquivado, pelo prazo contratual, todas as ordens de fornecimento emitidas pela  

CONTRATANTE para este fim;  

e) emitir, em seu nome, a Nota Fiscal/Fatura de cobrança do fornecimento efetivamente realizado 

juntamente com o Recibo;  

f) manter, durante a vigência deste contrato administrativo, em compatibilidade com as 

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

devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer esta 

contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;  

g) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

h) cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os 

empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

i) comunicar à CONTRATANTE por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário;  

j) assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do 

contrato administrativo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, 

ficando proibida a transferência da responsabilidade por seu pagamento à Administração 

Pública Municipal, não podendo onerar o objeto deste contrato administrativo, razão pela qual 

a CONTRATADA renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a CONTRATANTE.  
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k) responsabilizarem-se pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente 

comprovados, ocorridos por sua culpa ou dolo, por qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligado ao cumprimento do presente 

contrato administrativo;  

l) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas;  

m) vedado subcontratar outra empresa para execução das atividades relacionadas à execução 

deste contrato administrativo;   

n) observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente 

a indicada no preâmbulo do presente contrato administrativo, bem como as suas cláusulas, 

preservando a CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 

responsabilidade da  

CONTRATADA;  

o) dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste contrato 

administrativo, durante toda a sua vigência, a pedido da CONTRATANTE;   

p) cumprir os prazos previstos no Edital e neste contrato administrativo e outros que venham a ser 

fixados pela CONTRATANTE;   

q) providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

relativas à execução deste contrato administrativo, conforme edital;   

r) manter a qualidade dos produtos que deverão corresponder às exigências técnicas e legais;  

s) garantir à CONTRATANTE os descontos promocionais, no ato da aquisição, que ocasionalmente 

são oferecidos aos usuários e clientes em geral.  

t) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12,13,14 e  

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

u) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o produto com avarias ou defeitos;  

v) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  

x) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 

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

y) Deverá efetuar entrega/fornecimento do produto/serviço no ALMOXARIFADO Central do 

Hospital Municipal de Portel no horário das 08:00 às 14:00 horas, nos dias úteis, no seguinte 

endereço: Avenida Wilson Frazão, 523; Bairro Centro.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO  
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4.1. A execução do objeto do contrato administrativo será fiscalizada pela CONTRATANTE, através 

de Servidor designado para este fim, por meio de Portaria, à qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso do fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS, e de tudo dará ciência à 

Administração Pública Municipal, conforme artigo nº 67, da Lei Federal n.º 8.666/93;  

4.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento PRODUTOS/SERVIÇOS, no 

todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no neste instrumento ou aos padrões 

técnicos de qualidade exigíveis;  

  

4.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

artigo nº 70, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  

  

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DO CONTRATO  

  

5.1. O prazo de vigência do contrato administrativo corresponderá, a partir da data de sua 

assinatura, extinguindo-se em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo eficácia legal após a sua 

assinatura, podendo, se vantajoso para a Administração Pública Municipal, ser prorrogado, por 

igual período, através de termo aditivo, ou extinguir-se antes caso ocorra a entrega total do objeto 

licitado.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO   

  

6.1. - Os preços do item para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS serão os estipulados na 

adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da 

verba disponível, repassada pelo programa do(a) «NOME_DA_CONTRATANTE».  

6.2 - O preço do item contratado será pago à adjudicatária em até 30 (trinta) dias corridos do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se 

nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as 

respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.  

6.3 - A(O) «NOME_DA_CONTRATANTE» terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer 

débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

  

7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE com receita da(o) 

«NOME_DA_CONTRATANTE», em até 30 (trinta) dias corridos, do mês seguinte ao da entrega dos 

produtos, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e 

Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.  
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7.2. A CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos PRODUTOS/SERVIÇOS no documento fiscal 

correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais 

e constituirá requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.  

7.3. Somente serão pago os PRODUTOS/SERVIÇOS efetivamente fornecidos.  

7.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção 

monetária, compensação financeira ou paralisação do fornecimento do combustível.   

7.6. A CONTRATANTE terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da 

CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas.  

7.7. A CONTRATADA deverá protocolizar a(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s), contendo a discriminação 

dos serviços contratados;  

7.8. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais 

e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções 

tributárias e/ou previdenciárias;  

7.9. O valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa nº. 480- 

SRF, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa nº 539 de 25 de abril de 2005;   

7.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará a 

CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração do período referente aos 

produtos nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma;  

7.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se os PRODUTOS/SERVIÇOS 

apresentarem defeitos, mediante laudo técnico a ser apresentado pela CONTRANTANTE, 

comprovando que o defeito detectado foi causado pelo referido fornecedor;   

7.12. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste edital;  

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que serão aplicados juros moratórios 

de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, sobre o valor em atraso, limitado a 1% (um por cento) 

ao mês, até o efetivo adimplemento da parcela;  

7.14. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura seguinte ao da 

ocorrência;  

  

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS  

  

8.1. Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do 

mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, 

tomando como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os 

estabelecidos nos inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 

de Julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.  
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8.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de 

início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma 

análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.  

8.3. Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço 

para os fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa 

alteração será registrada por simples apostila no verso deste contrato.  

  

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO  

  

9.1 - A vigência da contratação será do ato da assinatura do contrato administrativo, extinguindo-

se em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser repactuado e prorrogado, em conformidade 

com a legislação em vigor.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   

  

10.1. Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior mencionada no art. 393 do Código  

Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos 

diretamente pela CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, 

da CONTRATADA ou de seus prepostos.  

10.2. Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos na cláusula anterior, a CONTRATANTE 

poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a 

compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.  

  

10.3 - Do Contratante:  

a) Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado;  

b) Aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso;  

c) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do contrato administrativo;  

d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no 

setor competente;  

e) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  

  

10.4 - Da Contratada:  

a) Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo;  

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos;  

c) Manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições de habilitação;  

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto da proposta;  

e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  

f) Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste Edital.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES  

  

11.1. A CONTRATADA apresentando documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato 

administrativo, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a CONTRATANTE, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento a 

que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 

cominações legais.  

11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual:  

11.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo;  

11.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior 

a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;  

11.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de inadimplemento contratual.  

11.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da 

garantia contratual e, caso não seja suficiente, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será 

descontada dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou deverá ser paga pela CONTRATADA 

por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar da aplicação da sanção.   

11.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  

12.1. As despesas a serem realizadas com a aquisição dos objetos, decorrentes da execução deste 

processo, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias do(a) 

«NOME_DA_CONTRATANTE» que vier fazer uso do Registro de Preço, recursos estes previstos no 

orçamento do Município de Portel/PA para o exercício vigente:  

12.2. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 

orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR».  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LOCAL DE FORNECIMENTO  

  

13.1. A CONTRATADA irá fornecer os PRODUTOS/SERVIÇOS, objeto deste contrato administrativo, 

no  

(s) seguinte(s) local (is):  
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13.1.1 Os produtos e/ou serviços serão entregues no ALMOXARIFADO Central do Hospital 

Municipal de Portel no horário das 08:00 às 14:00 horas, nos dias úteis, no seguinte endereço: 

Avenida Wilson Frazão, 523; Bairro Centro.  

  

13.1.2 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à 

Secretaria Municipal de Saúde, no horário de expediente, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

14.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato administrativo 

ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, por 

parte da CONTRATADA, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido de pleno 

direito, após interpelação judicial ou extrajudicial, independentemente de indenização por perdas 

e danos, além das sanções previstas na referida lei.  

14.2. O presente contrato administrativo poderá ser rescindido por conveniência administrativa do 

CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79, da Lei Federal n.º 8.666/93, hipótese que 

também não caberá à CONTRATADA qualquer tipo de indenização.   

14.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato administrativo por antecipação, 

precedido de justificativa e pré-aviso de 30 (trinta) dias, desde que seja conveniente ao 

CONTRATANTE.   

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO               

          

15.1. A contratação dos produtos, objeto deste contrato administrativo, decorreu de Processo 

Licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônico, do tipo Menor Preço, considerado Por Item, 

com vistas a promover o Registro de Preços de PRODUTOS/SERVIÇOS.  

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato administrativo, as 

obrigações assumidas na licitação PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº «NO_LICITACAO».  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  

  

16.1. As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas pactuadas, sujeitando-se 

este contrato administrativo a Lei Federal de nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de novembro de 2000 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, 

demais normas pertinentes e pelas condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, aplicável inclusive nos casos omissos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS  

  

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 1993 
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e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem 

parte integrante deste Instrumento, independentemente de suas transcrições.  

  

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ANEXOS   

  

18.1. Se junta a este contrato administrativo a íntegra do Edital PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 

«NO_LICITACAO» e seus Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICIDADE  

  

19.1. O presente instrumento de contrato administrativo será publicado no Diário Oficial da União 

e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Portel, a partir de sua assinatura.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  

  

20.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de «CIDADE» (PA), com a 

renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter.  

  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.  

  

PORTEL/PA, «DATA_DO_CONTRATO».  

  

  

«CPF_CNPJ_CONTRATANTE»  

CONTRATANTE  

  

  

«EMPRESA_CONTRATADA»  

«CPF_CNPJ_CONTRATADO»  

CONTRATADO(A)  

  

TESTEMUNHAS:  

1-_________________________________    2-______________________________  
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