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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 029/2022 
Edital nº. 048/2022 

Processo Administrativo Municipal n° 085/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem como objetivo manter na 
entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações 
dos licitantes vencedores do pregão. 
 
A entidade licitante, não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação 
específica para a compra ou contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitário por item. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de julho de 2022.  
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09h30 horas – horário de Brasília (início do credenciamento). 

 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Natividade da 
Serra, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-
000. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria 001/2022. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas. 
 

ESCLARECIMENTOS: Seção de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra – localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da 
Serra/SP, CEP 12.180-000, e-mail: licitacao@natividadedaserra.sp.gov.br, telefone: 12 3677 9700. 
 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra torna público que se acha aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações 
posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 07/2013 
e Decreto Municipal nº 08/2013.  
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório. 
 
Integram este Edital os anexos: 
I – Termo de Referência; 
II - Minuta de Ata de Registro; 
III - Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
V - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
VI – Modelo de Proposta Comercial. 
 
 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 
1.1- O objeto contratado em decorrência da presente licitação não poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 
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1.2- A estimativa de consumo serve apenas como referência, e não vincula, em hipótese alguma, o 
consumo efetivo a ser realizado pela Contratante. 
 
2- PARTICIPAÇÃO 
 
2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
 
2.2- Não será permitida a participação de empresas: 
2.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
2.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
2.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
3- CREDENCIAMENTO 
 
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue: 
3.1.1- Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 
“a”; 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas 
e apuração do menor preço. 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

• Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) 
e nº. 2 (Habilitação); 

3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
• Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
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modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 
(Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 

  
4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial 
Pregão Presencial nº. ___/2022 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 
Pregão Presencial nº ___/2022 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 
5- PROPOSTA 
 
5.1 - A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 
cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
 
5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 
de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
5.3 - Deverão estar consignados na proposta: 
5.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone, e-mail (se houver) e CNPJ 
do licitante; 
5.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e 
demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente 
licitação; 
a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais; 
b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
5.3.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 
 
5.4 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) item(ns) de seu interesse. 
 
5.5 – A proposta deverá estar datada e assinada. 
 
5.6. – Marca do produto cotado. 
 
6 - No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar: 
 
6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
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a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou Ata social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
           a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos 
no item 6.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no 
item 3 deste edital. 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 
 
6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante a 
apresentação de: 

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, referente à situação do sujeito passivo no 
âmbito da RFB e da PGFN e abrangendo inclusive 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. 

c2) Certidão de Regularidade Estadual. 
c3) Certidão de Regularidade Municipal Mobiliária. 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos 
de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem f.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 
6.2.1- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência e/ ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
a1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
 

SUMULA N° 50 - Em procedimento licitatório, não pode a administração impedir a participação de 
empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a 
fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital. 
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6.2.2- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo V). 
6.2.3- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com 
o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em 
nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
6.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.3.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia 
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  
6.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
6.3.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 
6.3.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
6.3.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 
licitante; 
6.3.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos 
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 
 
7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 3.1. 
 
7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) os envelopes 
nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação. 
 
7.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço unitário por item, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
 
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas 

pelos demais licitantes; 
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 

7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquela; 
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7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No 
caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de 
licitantes; 

7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços; 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

 
7.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço unitário por item, observada a redução mínima de 1% (um por cento) do valor da 
menor proposta ofertada.  
 
7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
7.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 

7.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 
lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 123/2006 e 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a 
contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 
disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 
porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada 
a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente 
vencedora da fase de lances. 
 
7.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.  
 
7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
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7.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
 
7.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, 
será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital. 
 
7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues 
de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 
 
7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.17- Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
7.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor. 
 
7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo 
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua 
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
 
7.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
 
7.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
8- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição será 
encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
 
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro e protocolada no setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP.  
8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de e-mail ficando a validade do procedimento 
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 
8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 
 
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará 
na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
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8.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. 
 

8.5- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta 
Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos; 
8.5.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 
8.5.2- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
8.5.3- As contrarrazões de recurso devem ser protocoladas no setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, dirigidos ao Prefeito Municipal.  
 
8.6- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade 
competente homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços. 
 
8.7- Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame e 
determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
9 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 
 
9.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto 
Municipal nº. 08, de 18 de março de 2013, no que couber e será subscrita pela autoridade que 
assinou o edital. 
 
9.2- A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) 
produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão 
observadas nas futuras contratações. 
9.2.1 – Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores quantos concordarem. 
 
9.3- A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo 
estabelecido, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das sanções inscritas no artigo 7º da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
9.4- Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação da Ata. 
 
9.5- O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da publicação da respectiva Ata.  
 
9.6- A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 
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9.7- Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços 
cancelado quando: 
9.7.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
9.7.2- Recusar-se a celebrar o Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 
9.7.3- Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele 
praticados no mercado; 
9.7.4- For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
9.7.5- For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
9.8- Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento 
de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 
9.9- Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 
 
10- DA ORDEM DE ENTREGA 

 
10.1. Entregas parceladas. 
 
10.2 – A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços 
indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade 
solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de 
serem aplicadas as sanções previstas na Ata. 
10.2.1- A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de e-mail informados na 
proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual alteração do e-
mail informados em sua proposta comercial. 
10.2.2- O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em 
confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de 01 (um) dia útil após o 
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 
10.2.3- O prazo máximo de entrega de produtos é de 05 (CINCO) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento da Ordem de Entrega; a ordem para prestação de serviços será 
emitida com 05 (CINCO) dias úteis de antecedência. 
10.2.4- A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência. 
10.2.5- Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado do Centro de Saúde do município, 
localizada na Rua Lindolfo Fernandes de Castro, nº 55, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-
000, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 
08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
10.2.5.1- O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que deverão estar de 
acordo com as especificações técnicas do Termo de referência, podendo, se for ocaso, recusar 
parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo apresente defeitos ou não atendam as 
especificações técnicas descritas no termo de referência. 
 
10.3 – A contratação com fornecedor/prestador de serviços registrado, após indicação pelo Órgão 
Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de entrega/serviço ou outro 
similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93. 

 
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes da contratação futura, estimado em R$ 7.588.985,22, onerarão os 
seguintes recursos orçamentários e financeiros: 
 

ÓRGÃO UNIDADE ELEMENTO 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0310 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0301 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0301 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0800 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0302 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0303 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0304 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0305 

05 01 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0312 

 
12- FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto/prestação 
dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 
173/2009) devidamente atestada pelo setor de Compras de por meio de cheque nominal ou em conta 
corrente indicada pela empresa contratada.  
 
12.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
12.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
13- SANÇÕES 
 
13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Ata, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02. 
13.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese 
prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal 
nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a Ata, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do 
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da contratação. 
13.2.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da 
Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, 
contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou 
seja, por no máximo mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo 
prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo 
quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão 
unilateral e a multa prevista no item 13.2. 
13.2.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na Ordem de 
Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 13.2, sem 
prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 
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14- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.2- A homologação do presente certame será divulgada no DOE. 
 
14.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados conforme 
dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
14.3.1. A Ata de Registro de Preços será publicada conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
 
14.4- Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o 
qual serão inutilizados.  
 
14.5- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Paraibuna - SP. 
 
 

Natividade da Serra, em 08 de julho de 2022. 
 

 
 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 029/2022 

Edital nº. 048/2022 
Processo Administrativo Municipal n° 085/2022 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Para visualizar o termo de referência, acesse o site www.natividadedaserra.sp.gov.br, entre na barra 
principal “Transparência Municipal”, e clicar em “Coleta de Preços”, baixando o programa coleta de 

preços da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
ou 

clicando no link abaixo ou copiando e colando-o no seu navegador: 

http://www.natividadedaserra.sp.gov.br/index.php/transparencia-municipal/coleta-de-precos 

 

 

Deverá ser apresentado, para agilidade dos trabalhos, dentro do envelope com a proposta impressa, 

arquivo digital da proposta salvo em PEN DRIVE ou CD, em arquivo fornecido pela Prefeitura 

de Natividade da Serra, que deverá ser baixado no site www.natividadedaserra.sp.gov.br.  

O arquivo deve ser preenchido e entregue junto a proposta impressa dentro do envelope 01 – 

Proposta Comercial, para alimentar o programa utilizado pelo município.  
Não serão aceitas propostas, para este fim, que não tenham sido formatadas com base no arquivo 
fornecido pela Prefeitura de Natividade da Serra.  
As propostas digital e impressa devem ser preenchidos dentro do programa fornecido pela 
municipalidade, não podendo ser alterado, nem modificado, excluindo-se linha ou célula, cabendo ao 
participante apenas preencher as informações solicitadas. 
 

1 
 Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço indicador de 
arritmia cardíaca, indicador gráfico de nível de hipertensão e o 
cálculo da média automática das três últimas medições. 

UNI 50 

2 Abaixador de língua descartável pacote com 100  PCT 500 

3 Adaptador para agulha de coleta a vácuo  UNI 300 

4 

Agua Boricada de 1 litro  é uma solução límpida, incolor e inodora a 
3% de ácido bórico. Possui ação anti-séptica, atuando como 
antibacteriano e antifúngico. Seu uso é externo, em afecções da pele 
e oculares.  

FRS 30 

5 Agua destilada de 10 ML AMP 5.000 

6 Agua destilada de 5 ML AMP 2.000 

7 Agua Destilada Esteril de 250 ml FRS 200 

8 Agua destilada para auto clave (5L)  GL 50 

9 

Agua oxigenada(peróxido de hidrogênio), indicação de uso 
antisseptico volume 10% c/1 litro é um medicamento antisséptico 
tópico, utilizado para assepsia de ferimentos. 

FRS 50 

10 

Agulha Descartável Para Caneta De Insulina Confeccionada Em Aço 
Inoxidável, Siliconizada, Bisel Trifacetado, Compatibilidade Com 
Todos Os Sistemas De Aplicação De Insulina (Canetas). Agulha 
Universal Para Caneta De Insulina - Compatível Com Todas As 

UNI 15.000 

http://www.natividadedaserra.sp.gov.br/
http://www.natividadedaserra.sp.gov.br/index.php/transparencia-municipal/coleta-de-precos
http://www.natividadedaserra.sp.gov.br/
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Canetas Disponíveis No Mercado. Medida 4mm x 
0,23mm(5/32"x32G). 

11 

Agulha Descartável Para Caneta De Insulina Confeccionada Em Aço 
Inoxidável, Siliconizada, Bisel Trifacetado, Compatibilidade Com 
Todos Os Sistemas De Aplicação De Insulina (Canetas). Agulha 
Universal Para Caneta De Insulina - Compatível Com Todas As 
Canetas Disponíveis No Mercado. Medida 5mm, Calibre 31G. Curta. 

UNI 10.000 

12 

Agulha Descartável Para Caneta De Insulina Confeccionada Em Aço 
Inoxidável, Siliconizada, Bisel Trifacetado, Compatibilidade Com 
Todos Os Sistemas De Aplicação De Insulina (Canetas). Agulha 
Universal Para Caneta De Insulina - Compatível Com Todas As 
Canetas Disponíveis No Mercado. Medida 6mm, Calibre 31G. Curta. 

UNI 10.000 

13 Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5  UNI 6.000 

14 Agulha hipodérmica descartável 25 x 7,0  UNI 8.000 

15 Agulha hipodérmica descartável 25 x 8,0  UNI 8.000 

16 Agulha hipodérmica descartável 30 x 7,0  UNI 7.000 

17 Agulha hipodérmica descartável 30 x 8,0 UNI 5.000 

18 Agulha hipodérmica descartável 40 x 12  UNI 20.000 

19 Agulha Hipodérmica estéril 0,55 X 20mm (24GX3/4)  UNI 2.000 

20 Agulha a Vácuo para coleta múltipla 21 G(25 x 0,8 mm) UNI 10.000 

21 Agulha a Vácuo para coleta múltipla 22 G(25 x 0,7 mm) UNI 10.000 

22 
Álcool em Gel 70% antisseptico, PH neutro, eliminando 99,9% dos 
germes para limpeza das mãos, com 5 L/4,5G 

GAL
ÃO 

200 

23 
Álcool em Gel 70% antisseptico, PH neutro, eliminando 99,9% dos 
germes para limpeza das mãos, refil com 800 ml  

REFI
L 

300 

24 
Álcool etílico 70%, indicação de uso antisseptico e desinfetante. 
Higienização do coto umbilical, na antissepsia da pele para punção 
venosa e para coleta de sangue arterial ou venoso. Com 1 litro  

FRS 500 

25 
Álcool etílico 70%, indicação de uso antisseptico e desinfetante. 
Higienização do coto umbilical, na antissepsia da pele para punção 
venosa e para coleta de sangue arterial ou venoso. Com 5 litros  

GAL
ÃO 

300 

26 Algodão hidrófilo 500g PCT 200 

27 Algodão ortopédico 10 cm pacote com 10 rolos PCT 40 

28 Algodão ortopédico 15 cm pacote com 10 rolos PCT 50 

29 Algodão ortopédico 20 cm pacote com 10 rolos PCT 50 

30 Almotolia Bico Curvo 250ml transparente FRS 100 

31 Almotolia Bico Curvo 500ml transparente  FRS 30 

32 Almotolia Bico Reto 250ml escura  FRS 20 

33 Almotolia Bico Reto 250ml transparente  FRS 100 

34 Almotolia Bico Reto 500ml escura  FRS 15 

35 

Andador Dobravel e Regulavel, Fabricado em alumínio polido, tubo 
7/8 , apoio de mão em borracha, dobrável com regulagem de 
altura.Medidas: Abertura máxima: 65cm, Altura máxima: 87cm, 
Altura mínima 77cm, que suporte até 150 kg 

UNI 10 

36 Anel Circulo Tonificador para fisioterapia UNI 3 

37 

Aparelho de glicemia capilar. método de leitura amperométrico ou  
fotométrico, com química enzimática Desidrogenase; Faixa de 
medição variando entre 20 a  
500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes; 
Análise em amostra Capilar.  

UNI 100 
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Sem interferência com Analgésicos e Antitérmicos. Monitor com 
codificação automática (sem  
codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). Deverá manter 
a validade das tiras após  
a abertura do frasco. Quatro tipos de amostra: Capilar, arterial, 
venosa e neonato. Apresentar  
na proposta o certificado de boas práticas de fabricação vigente 
emitido pela agência nacional  
de vigilância sanitária (Anvisa), bula / Instruções de uso, catálogo e 
registro Anvisa das tiras e  
monitor. 

38 Aparelho de Inalação Simples (sem uso de água) Bivolt UNI 5 

39 

 
Aparelho de Pressão Arterial Aneroide Adulto completo, atendendo 
as normas da AAMI de resistência a impactos, o que o torna mais 
preparado para uso diário e constante, design ergonômico que 
permite trabalhar com mão direita ou esquerda, Manômetro gira 360° 
para fácil visualização; Anel de borracha para proteção, mantêm 
leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a 
necessidade de calibragem e substituição constantes, com garantia 
de calibração por no minimo 1 ano. 
  

UNI 100 

40 

Aparelho de Pressão Arterial Aneroide Adulto Obeso completo, 
atendendo as normas da AAMI de resistência a impactos, o que o 
torna mais preparado para uso diário e constante, design 
ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda, 
Manômetro gira 360° para fácil visualização; Anel de borracha para 
proteção, mantêm leituras mais precisas ao longo do tempo, 
enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituição 
constantes, com garantia de calibração por no minimo 1 ano. 

UNI 5 

41 Aparelho de Pressão Arterial Infantil com velcro UNI 5 

42 Aparelho para Tricotomia (aparelho de barbear)  UNI 150 

43 Apoio de Mão Suporte Fixo De Chão Para Exercícios De Flexão UNI 3 

44 
Atadura Crepe 10cm/4,5m 18 fios confeccionada em material misto 
de algodao e elastomeros.  pct com 12 rolos 

PCT 800 

45 
Atadura Crepe 15cm/4,5m 18 fios confeccionada em material misto 
de algodao e elastomeros pct com 12 rolos 

PCT 1.000 

46 
Atadura Crepe 20cm/4,5m 18 fios confeccionada em material misto 
de algodao e elastomeros pct com 12 rolos 

PCT 1.500 

47 Atadura Gessada 10 cm rolo com 3m RL 50 

48 Atadura Gessada 15 cm rolo com 3m RL 50 

49 Atadura Gessada 20 cm rolo com 3m RL 50 

50 
Avental Descartável de TNT-modelo camisola longa, manga longa 
tamanho único com Elástico de 20 Gramatura 

UNI 1.500 

51 
Avental Descartável de TNT-modelo camisola comprida,Manga 
Curta Tamanho Único com Elastico de 20 Gramatura 

UNI 1.200 

52 
Avental Descartável de TNT-modelo camisola 
longa(comprida),Manga Longa Tamanho Único com Elastico de 60 
Gramatura 

UNI 1.000 

53 
Avental Descartável Impermeável-modelo camisola,Manga 
Longa(comprida) Tamanho Único com Elastico de 50 Gramatura 

UNI 800 
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54 

Balança Adulto Antropométrica Digital Led, foi fabricada com alto 
padrão de qualidade e devidamente aferida pelo IPEM e 
homologada pelo INMETRO. A balança com régua antropométrica 
digital w-200-a, Alimentação Elétrica Bivolt, Imagem Meramente 
IlustrativaCapacidade 200 Kg, Divisões 100g.Peso (Gramas) 14500, 
Altura (cm) 142, Largura (cm) 48, Comprimento (cm) 56. 

UNI 5 

55 

Balança Digital Pediátrica, homologada pelo INMETRO sendo ideal 
para o uso profissional. a Balança médica pediátrica eletrônica 
W109-E é perfeita para realizar a pesagem de crianças com mais 
precisão e qualidade. Modelo do equipamento Digital, Alimentação 
Elétrica BivoltCapacidade 15 Kg, Divisões 5gPeso (Gramas) 5700, 
Altura (cm) 0,30, Largura (cm) 0,42, Comprimento (cm) 0,56 

UNI 6 

56 Balança Digital Portátil 150 kg UNI 5 

57 
Bandagem com 70% poliéster e 30% algodão, impregnada com 
pasta de óxido de zinco, acácia, glicerol e óleo rícino em base 
petrolado/polietileno. 10,2cmx9,2m 

RL 100 

58 
Bandagem Rayon rolo 7,5 cm x 5 m não estéril, malha de acetato de 
celulose, 100% de tecido Rayon. 

RL 150 

59 

Curativos ou bandagens para uso Adulto, cor da pele, para 
procedimentos de pós-punção, redondo, 25 mm de diâmetro, 
embalados individualmente em envelope com sistema de 
abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno. 
Membrana absorvente: TNT, filme adesivo: polietileno, 
hipoalergênico e micro perfurado. 

UNI 5.000 

60 

Curativos ou bandagens para uso infantil, estampado, para 
procedimentos de pós-punção, redondo, 25 mm de diâmetro, 
embalados individualmente em envelope com sistema de 
abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno. 
Membrana absorvente: TNT, filme adesivo: polietileno, 
hipoalergênico e micro perfurado. 

UNI 5.000 

61 
Bandagem Curativo Redondo bege( adesivo), rolo com 500 
unidades 

RL 500 

62 

Barreira Protetora de pele em spray, composta por no minimo 
silicone de uso tópico, permitindo imediata aplicação de 
adesivos, Não contém corantes ou fragrância. Não estéril. Frasco de 
28 ml. 

UNI 50 

63 Bengala de Alunimio 4 pontos com regulavel UNI 5 

64 Bengala de Alunimio com Apoio de Antebraço Regulavel UNI 5 

65 

Bicicleta Ergométrica Horizontal, Capacidade : 110kG, Regulagem 
de intensidade:Cinta magnéticaChassis:Tubo de Aço, Carenagens : 
ABSPintura Chassis : Eletrostática Pó, Pintura Carenagens : Liquida, 
Funções Monitor : Velocidade, distância, tempo, calorias e scan 
(mudança automática) 

UNI 2 

66 Biombo Duplo em Epóx com Tecido, esmaltado, com rodas UNI 15 

67 Biombo Triplo em Epóx com Tecido, esmaltado, com rodas UNI 15 

68 Bola de Pilates (45 cm) UNI 5 

69 Bola de Pilates (55 cm) UNI 4 

70 Bola de Pilates (65 cm)  UNI 3 
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71 Bola Overball (25 cm)  UNI 2 

72 

Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 70 mm, 
opaca, drenável,revestida de tecido macio, composto de fibras de 
polipropileno hidrofóbico, sem tramas,  promovendo secagem rápida. 
Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava 
audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma 
correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen.  
Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.Hide Away, 
com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. 

UNI 300 

73 

Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 60 mm, 
opaca, drenável,revestida de tecido macio, composto de fibras de 
polipropileno hidrofóbico, sem tramas,  promovendo secagem rápida. 
Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava 
audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma 
correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. 
Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.Hide Away, 
com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. 

UNI 300 

74 

Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com acople de 50 mm, 
opaca, drenável,revestida de tecido macio, composto de fibras de 
polipropileno hidrofóbico, sem tramas,  promovendo secagem rápida. 
Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava 
audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma 
correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen.  
Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.Hide Away, 
com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. 

UNI 600 

75 

Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça,opaca, drenável, recortável de 
10 - 76 mm, adesivo plano com dupla camada de proteção e 
segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose 
sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-
estireno (SIS) e poliisobutileno (PIB), adesivo em formato oval, borda 
extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas 
flex, que asseguram adesão constante. Bolsa composta de tecido 
macio, hidrofóbico, sem tramas, fortalecido promovendo secagem 
rápida. Filtro de carvão integrado. Fechamento em envelope e fecho 
invisível com velcro.Hide Away, com ponto de velcro extra para 
fixação da bolsa à tela. 

UNI 300 

76 

Bolsa coletora de urina, em PVC (cloreto de polivinila), capacidade 
de 600 ml, com selagens externas duplas em toda sua extensão, 
formando canais. Característica que proporciona a distribuição da 
urina entre os canais, o que faz a bolsa assumir o contorno da 
perna. Possui tubo extensor anti-dobra com 45 cm de comprimento. 
Válvula anti-refluxo de PVC e Válvula de drenagem composta de 
copolímeros de butadieno estireno acrílico.  

UNI 90 

77 
Bolsa Coletora para Amostra de Teste de Água com Coliformes 
Estéril de 500 ML sem Tiossulfato de Sódio 

UNI 30.000 

78 
Bolsa de Colostomia Sistema 1 Peça, Opaca, Drenável, Recort 10-
70mm 

UNI 450 

79 
Bolsa de Colostomia Sistema 2 Peças (Base Adesiva e Bolsa ), 
Opaca, Drenável, Plana, Recort 10-45mm, Flange 50mm 

UNI 300 

80 
Bolsa de Colostomia Sistema 2 Peças Convexa (Base Adesiva e 
Bolsa ), Opaca, Drenável, Recort 15-43mm, Flange 60mm 

UNI 300 
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81 
Bolsa de Urostomia Sistema 2 Peças(Base Adesiva e Bolsa ), 
Opaca, Recort 10-45mm, Flange 50mm 

UNI 450 

82 

Bota Imobilizadora Longa, oferece um suporte rígido promovendo a 
imobilização de modo eficaz para panturrilha, tornozelo e pé. Tem 
por objetivo imobilização em casos de entorses e luxações do 
tornozelo, prevenção e tratamento das deformidades da artrite 
reumatóide, uso pós operatório e nos casos de fraturas estáveis 
desde que não haja deformidades graves. Modelo: Bilateral (uso 
para pé direito e esquerdo),Material: Plástico Injetado de alta 
resistência (Polipropileno), EVA, velcro e tecido, Poliamida acoplado 
com espuma Cores: Preto, Medidas: P:30 ao 35  

UNI 5 

83 

Bota Imobilizadora Longa, oferece um suporte rígido promovendo a 
imobilização de modo eficaz para panturrilha, tornozelo e pé. Tem 
por objetivo imobilização em casos de entorses e luxações do 
tornozelo, prevenção e tratamento das deformidades da artrite 
reumatóide, uso pós operatório e nos casos de fraturas estáveis 
desde que não haja deformidades graves. Modelo: Bilateral (uso 
para pé direito e esquerdo),Material: Plástico Injetado de alta 
resistência (Polipropileno), EVA, velcro e tecido, Poliamida acoplado 
com espuma Cores: Preto, Medidas: M: 36 ao 40  

UNI 10 

84 

Bota Imobilizadora Longa, oferece um suporte rígido promovendo a 
imobilização de modo eficaz para panturrilha, tornozelo e pé. Tem 
por objetivo imobilização em casos de entorses e luxações do 
tornozelo, prevenção e tratamento das deformidades da artrite 
reumatóide, uso pós operatório e nos casos de fraturas estáveis 
desde que não haja deformidades graves. Modelo: Bilateral (uso 
para pé direito e esquerdo),Material: Plástico Injetado de alta 
resistência (Polipropileno), EVA, velcro e tecido, Poliamida acoplado 
com espuma Cores: Preto, Medidas: M: 41ao 45  

UNI 5 

85 
Braçadeira Sem Manguito Adulto Nylon Velcro, para uso exclusivo 
em Aparelho de Pressão Aneróide. 

UNI 300 

86 
Cadarço Para fixação de tubos e cânulas traqueais são 
necessários 1,20 m de cadarço a cada troca. Um rolo de cadarço 
possui 10 mm de largura e 50 metros de comprimento. 

RL 5 

87 
Cadeira de Banho para Obeso(acima de 150kg), Taíba, freios 
bilaterais, com rodas maciça; 

UNI 3 

88 Cadeira de Banho, freios bilaterais, com assento macio; UNI 10 

89 Cadeira de Rodas Infantil Taíba, freios bilaterais, com rodas maciça; UNI 5 

90 
Cadeira de Rodas para Obeso(acima de 150kg), Taíba, freios 
bilaterais, com rodas maciça; 

UNI 3 

91 Cadeira de Rodas Taíba, freios bilaterais, com rodas maciça; UNI 20 

92 
Caixa porta Lamina para Citologia em Plástico, capacidade  3 
Lâminas  

UNI 30 

93 
Caixa Porta Lamina para Citologia em Plástico, capacidade 50 
Lâminas  

UNI 10 

94 
Caixa Térmica para Vacina 5 litros com Termometro Digital de 
máximo e mínimo, à prova d'agua com alça. 

UNI 15 

95 
Campo Operatório Fenestrado( com buraco), Azul em Tecido 100% 
algodão Não Estéril 30 X 30 cm  

UNI 300 

96 
Campo Operatório Fenestrado(com buraco), em Tecido 100% 
algodão Estéril 50 X 50 cm  

UNI 300 
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97 
Campo Operatório não Fenestrado(sem buraco), em Tecido 100% 
algodão Não Estéril 50 X 50 cm  

UNI 200 

98 
Campo Operatório Fenestrado(com buraco), em Tecido 100% 
algodão Estéril 1m X 1m  

UNI 300 

99 
Campo Operatório não estéril (compressa cirúrgica 45x50) pct 50 
unidades  

PCT 15 

100 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 2  UNI 3 

101 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 2,5 UNI 3 

102 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 3 UNI 3 

103 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 3,5 UNI 3 

104 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 4 UNI 5 

105 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 4,5 UNI 5 

106 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 5 UNI 5 

107 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 5,5  UNI 5 

108 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 6 UNI 5 

109 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 6,5  UNI 5 

110 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 7  UNI 5 

111 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 7,5 UNI 5 

112 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 8 UNI 5 

113 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 8,5  UNI 3 

114 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 9 UNI 3 

115 Cânula endotraqueal com Balão e com Caff n° 9,5 UNI 3 

116 
Capa Impermeavel Para Travesseiro Hospitalar (50x70cm) Com 
Ziper na cor Azul 

UNI 15 

117 
Carrinho Auxiliar branco para eletroterapia com  2 tampas e 1 
bandeja  

UNI 2 

118 

Caneta de aplicação de Insulina que permite o ajuste da dose de 
uma em uma unidade, basta girar o seletor de escolha de dose. 
Permite a aplicação de 2 a 60 Unidades, para todas insulinas,  
utilizando um refil de 3ml, seleciona a dose de 1 em 1 Unidade, pode 
retroceder sem desperdício de insulina no caso de erro. 

UNI 15 

119 
Carvão Ativado Recortável Placa 10x10 cm é um curativo primário 
e/ou secundário composto de tecido de carvão ativado impregnado 
com prata, prensado entre duas camadas de rayon / poliamida.  

UNI 20 

120 Cateter Nasal p/ oxigênio tipo óculos Adulto UNI 200 

121 Cateter Nasal p/ oxigênio tipo óculos Infantil UNI 100 

122 Cateter venoso periférico de segurança n° 14  UNI 100 

123 Cateter venoso periférico de segurança n° 16  UNI 120 

124 Cateter venoso periférico de segurança n° 18  UNI 150 

125 Cateter venoso periférico de segurança n° 20  UNI 150 

126 Cateter venoso periférico de segurança n° 22  UNI 200 

127 Cateter venoso periférico de segurança n° 24  UNI 200 

128 

Cinto para Bolsa de Colostomia Elástico, Ajustavel para Suporte, 
lavável para uso concomitante da bolsa. Tamanho Adulto( padrão ), 
é feito de material macio e confortável e seu uso é discreto. O cinto 
vem nos tamanhos padrão e XG, que são ajustáveis para que você 
possa ajustá-los ao seu corpo.  Um cinto pode ser muito útil se o seu 
abdômen é desigual ou arredondado. 

UNI 6 

129 Cinto para Prancha resgate de nylon resistente/50mm com fecho UNI 20 

130 Cloreto de Sódio 0,9% de 10 ml  AMP 3.000 
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131 

Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de calcio e 
rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação 
sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que 
proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a 
umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com 
apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. 
Tamanho 15x15 cm.  

UNI 200 

132 

Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone 
para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção 
superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato 
mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, 
preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; 
camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o 
processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de 
poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e 
bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 
peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da 
cobertura na ferida. Cobertura flexível e suave para reduzir o atrito e 
cisalhamento evitando a ruptura da pele com fissura e que se ajusta 
perfeitamente ao reto evitando infiltração e danos a peleperilesão.                
Tamanho 25 x25CM (sacral) 

UNI 70 

133 

Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone 
para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção 
superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato 
mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, 
preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; 
camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o 
processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de 
poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e 
bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 
peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da 
cobertura na ferida. Tamanho 12,5 x 12,5CM 

UNI 50 

134 

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. Tamanho 10x10cm CX. C/30 UND 

CX 20 

135 

Cobertura primária, antimicrobiana, confeccionada por fibras 
hidrofilicas  gelificantes com estrutura composta 100% de álcool 
polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorção e 
aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, 
hidroxipropilcelulose e sulfato de prata a 0,2mg/cm² ,  estéril,  
altamente resistente à tração não deixando resíduos na lesão. O 
curativo poderá permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho 
10x10 cm 

UNI 200 

136 
Cobertura primária, antimicrobiana, confeccionada por fibras 
hidrofilicas  gelificantes com estrutura composta 100% de álcool 

UNI 150 
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polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorção e 
aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, 
hidroxipropilcelulose e sulfato de prata a 0,2mg/cm² ,  estéril,  
altamente resistente à tração não deixando resíduos na lesão. O 
curativo poderá permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho 
15x15 cm 

137 Colar de Imobilização em uma única peça ajustável  UNI 30 

138 

Colchão Hospitalar D45, Solteiro é composto em Espuma 100% 
poliuretano Selada. Possui revestimento em napa (curvim) que 
facilitando sua limpeza e permite lavagem. Limite de peso: até 130 
kg, Dimensões: 88 x 188 x 12 cm, Peso: 9.93 kg,Espuma 100% 
poliuretano selada. 

UNI 10 

139 
Coletor de Material Perfurocortante 13,0 Litros amarelo seguindo 
normas de qualidade e segurança 

UNI 300 

140 
Coletor de Material Perfurocortante 20,0 Litros amarelo seguindo 
normas de qualidade e segurança 

UNI 50 

141 
Coletor de Material Perfurocortante 7,0 Litros amarelo, seguindo 
normas de qualidade e segurança 

UNI 200 

142 
Coletor de Material Perfurocortante 3,0 Litros amarelo, seguindo 
normas de qualidade e segurança 

UNI 200 

143 Coletor de Urina Sistema Aberto Descartável de 2.000 ml  UNI 300 

144 
Coletor de urina infantil unissex estéril com fita dupla face, 
hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele graduado 
capacidade de 100 ml 

UNI 1.000 

145 Coletor de Urina Sistema Fechado 2.000 ml Estéril  UNI 300 

146 
Coletor de Urina Sistema Fechado com Cateter urinário com Fixador 
de Perna de 500 ml 

UNI 300 

147 

Colchão Casca de OvoSeu formato ondulado estimula a circulação 
sanguínea, proporcionando um alívio da tensão muscular.Modelo: 
Forração Ortopédica, Colchonete Hospitalar D28.Medidas: 1,88 X 
0,90 X 0,06m. Composição: Espuma 

UNI 20 

148 Comadre de Inox tamanho Grande UNI 5 

149 Comadre de Inox tamanho média UNI 5 

150 Comadre de Inox tamanho Pequena UNI 5 

151 Comadre de Plastico Branca tamanho Grande UNI 5 

152 Comadre de Plastico Branca tamanho média UNI 5 

153 Comadre de Plastico Branca tamanho Pequena UNI 5 

154 

Compressa c/ emulsão de Petrolatum rolo 7,6 cm x 2 m, é um 
curativo primário, estéril, não aderente, constituído por uma malha 
de acetato de celulose (Rayon) impregnada com uma emulsão de 
petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. O petrolatum é uma 
mistura de hidrocarbonetos obtida através da remoção de óleos de 
minerais e que contém propriedades benéficas para a pele e para o 
tratamento de feridas. Isso porque o petrolatum é um eficiente 
umectante, contribuindo para a hidratação de pele íntegras ou 
lesadas. 

RL 10 

155 
Compressa de Gaze  em Rolo Tipo Queijo não estéril 13 fios 
confeccionada em 100% algodão com 8 camadas e 5 dobras com 
300g, 91mmx91m. 

RL 100 

156 
Compressa de Gaze Algodonada Estéril 10 x 15cm, 13 fios 
confeccionada em 100% algodão purificada e isenta de impurezas, 

PCT 3.000 
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substâncias gosdurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos, garantindo segurança e higiene em sua utilização. Pacote 
com 10 unidades. 

157 
Compressa de gazes esteril 13 fios 7,5/7,5 cm ( fios) fechada, aberta 
15x30cm em 8 dobras pct com 10 

PCT 15.000 

158 

Compressas de Gaze Hidrófilas, Não Estéril, 13 Fios, 8 camadas, 5 
dobras, 100% algodão, 7,5 cmx 7,5 cm fechada, pacote com no 
minimo 500 und. o pacote com ou sem filamento radiopaco, cortadas 
e dobradas em tamanhos uniformes pré-determinados para o 
consumo. Seguindo normas ABNT. 

PCT 4.000 

159 

 Compressa de tecido não tecido (TNT) umedecido em álcool 
isopropílico a 70%, não inflamável, recomendado para 
antissepsia da pele e assepsia de pequenos objetos ou 
dispositivos médico-hospitalares, embalado individualmente em 
envelope termosselado e lacrado em polímero plástico com 
revestimento aluminizado, medidas: 6,5 cm x 3 cm. 

UNI 10.000 

160 
Conjunto Nebulizador Adulto com (copo, cabeçote (tampa), máscara, 
mangueira de rosca)  

UNI 50 

161 
Conjunto Nebulizador Infantil com (copo, cabeçote (tampa 
),máscara, mangueira de rosca )  

UNI 40 

162 Copo para Inalação, não descartavel, de rosca, universal UNI 150 

163 

Creme branco, viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia 
(Carbamida), Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, Estearato 
de Glicerila, 4% de Alfa Hidroxiácido (Ácido Lático), Álcool, 
Estearílico, Sorbitol, Lactato de Amônio, Ácido Esteárico, Cetearete-
25 e Cetearete-6. Indicado para hidratação ideal da pele e esfoliação 
atraumática de pés ressecados em pacientes diabéticos, oferece 
hidratação superior para as mãos e calcanhares que apresentam 
ressecamento, escamação ou rachaduras. Sem conservantes, 
corantes ou perfume, reduz o risco de reações alérgicas na pele 
sensível do diabético. Contém 75ml 

UNI 24 

164 

Creme Barreira, Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, 
proteção, maciez e restaurando o PH da pele.Tratamento ideal para 
pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes 
de incontinências e estomias e tratamento de pele perilesional. Ação 
mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no 
local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina 
líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de 
lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, 
metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Contem 60 ml 

UNI 12 

165 Cuba Redonda em Inox 300 ML UNI 5 

166 Cuba Redonda em Inox 500 ML UNI 5 

167 Cunha 50 x 50 x 20 UNI 6 

168 

Cunha Grande para posicionamento, Courvin náutico sintético, evita 
a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui 
espessura adequada para atendimento profissional, Espuma 
ortopédica de alta resiliência com densidade 26: proporciona 
conforto e possui densidade adequada para suportar o peso 
corporal, sem que danifique o equipamento;50 x 50 x20 

UNI 5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 –   CEP12180000 

 

Página 22 

 

 

169 

Cunha Pequena para posicionamento, Courvin náutico sintético, 
evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui 
espessura adequada para atendimento profissional, Espuma 
ortopédica de alta resiliência com densidade 26: proporciona 
conforto e possui densidade adequada para suportar o peso 
corporal, sem que danifique o equipamento; 

UNI 5 

170 
Curativo de silicone com espuma perfurada de transferencia de 
exsudato para lesões altamente exsudativas com sulfato de prata, 
carvão ativado e silicone medida 15x20cm 

UNI 150 

171 
Curativo de silicone com espuma perfurada de transferencia de 
exsudato para lesões altamente exsudativas medida 15x20cm 

UNI 100 

172 

Curativo hidrocolóide em placa, estéril, com bordas biseladas, 
flexível, com camada externa semipermeável, possui grade 
demarcadora e marca impressa na superfície. Camada interna auto 
adesiva contendo carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, 
sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Tamanho 15x15 
cm. 

UNI 50 

173 

Curativo composto por espuma de poliuretano com Tecnologia 
3DFit, com bordas biseladas . Impregnada com íons de prata com 
dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um 
filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; 
indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou 
dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta 
exsudação. Tamanho: 15x15cm 

UNI 200 

174 

Curativo à base de gel transparente,amorfo, de consistência coesa, 
composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio 10% e 
água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem 
estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. Frasco com 25 
gramas.    

UNI 150 

175 
Cureta Reta de Aço Inox com duas pontas uma para remoção de 
cerume e a outra para limpeza de cerume. 

UNI 5 

176 Cureta de Novak para biopsia 23 CM, espessura 4 mm, em aço Inox UNI 10 

177 

Detector Fetal Portátil Digital; Transdutor de alta 
sensibilidade;Compacto, leve e de fácil operação; Alto-falante de alta 
performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; 
Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; Botão liga-
desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD 
iluminado (backlight); 2 modos de visualização da FCF - Frequência 
Cardíaca Fetal: Numérica; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e 
programáveis; Indicador de Bateria; Funcionamento com pilhas 
alcalinas AAAlimentação: 2 Pilhas AA; Frequência ultra-som: 2 MHz; 
Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2; Exibição: 45mm × 25 mm 
(visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de 
medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 
1 bpm. 

UNI 10 

178 

Detergente Multi-enzimático com seis enzimas (protease, peptidase, 
lipase,carbohidrase, amilase e celulase), validado para utilização de 
1ml de produto para cada litro de água,produto formulado tanto para 
limpeza manual quanto automatizada. Possuir pH neutro e ser não 
corrosivo. Possuir Registro no Ministério da saúde de acordo com a 
RDC 55/12. Embalagem: 1 LITRO.  Apresentar os seguintes 

FRS 20 
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LaudosReblas: não irritante dérmico e ocular,pH neutro da solução 
pura e diluída,biodegradabilidade, estabilidade das enzimas e 
atividade enzimática proteolítica e amilolítica.As empresas deverão 
cotar na proposta o preço do litro diluído, porém a entrega será feita 
com a solução concentrada.  Apresentar Autorização de 
Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação para Saneantes. 

179 

Digluconato de clorexidina em solução alcoólica a 0,5%, 
acondicionado em almotolia contendo 1000 ml da solução. A 
almotolia deve ser resistente, lacrada e possuir tampa para 
fechamento da mesma após sua abertura. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, registro MS. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e 
RDC 199/06 (Almotolia). Apresentar Autorização de Funcionamento 
conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- 
CBPF por linha de produção. 

FRS 15 

180 

Digluconato de clorexidina em solução com tensoativos a 2% 
contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, 
acondicionado em frasco de 1000ml. O frasco deve ser resistente, 
lacrado e possuir tampa para fechamento da mesma após sua 
abertura trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
Registro no MS. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e RDC 
199/06 (Litro). Apresentar Autorização de Funcionamento conforme 
Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por 
linha de produção. Antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-
operatório. 

FRS 60 

181 

Disco de Equilíbrio Flexível sem bomba de ar, aparelho usado para o 
treino de equilíbrio e coordenação. Superfície lisa e rugosa para 
diferentes estímulos, Material: PVC Flexível, Dimensões: 34cm x 
6cm (DxA), Peso máximo suportado: até 100 Kg 

UNI 3 

182 

Dispositivo para CIL (cat. int. limpo), feminino, de uso único, 
confeccionado de elastômeros de poliolefinas (Carbono, Hidrogênio 
e Oxigênio), revestimento externo hidrofílico de PVP 
(Polivinilpirrolidona) e guia conector de inserção aderente e fácil 
empunhadura, resistente a torções. Sistema de ativação instantânea 
por pressão através de solução de água estéril e cloreto de sódio, 
acondicionada em reservatório interno composta de folha laminada 
de PET, alumínio e PE. Possui orifícios longos e lisos que 
minimizam o risco de traumas na uretra. Em embalagem composta 
por PET, óxido de alumínio, polietileno linear de baixa densidade e 
lumínio que garantem a integridade do produto. Descartável, 
Atóxico, Apirogênico. Produto esterilizado por irradiação. Tamanho: 
15 cm / CH12 

UNI 4.000 

183 
Dispositivo para incontinencia urinaria feminino 100% celulose alta 
absorção até 650ml 

PCT 4.000 

184 
Dispositivo para incontinencia urinaria masculino 100% celuose alta 
absorção 700ml 

PCT 4.000 
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185 Dispositivo para incontinência urinaria s/ extensão n° 5  UNI 100 

186 Dispositivo para incontinência urinaria s/ extensão n° 6  UNI 100 

187 Dispositivo para incontinência urinaria s/ extensão n° 7 UNI 50 

188 

Dispositivo para incontinencia urinaria uretral de uso único 
confeccionado em elastomeros de poliolefinas(carbono, hidrogenio e 
oxigenio)revestimento interno de PVP Pilivinilpirrolidona e guia de 
inserção aderente e ajustavel sistema de ativação instatanea atravez 
de agua esteril e cloreto de sodio acondicionada em reservatorio 
interno. Possui orificios longos e lisos que diminuem os riscos de 
trauma na uretra Produto embalado em material que promova 
barreira microbiana e abertura asseptica.   40cm CH 12  

UNI 4.000 

189 Divã Baixo Tablado Para Fisioterapia Neurológica E Reabilitação   UNI 2 

190 

Eletrodo Condutivo de Silicone Almofadado medindo 9 x 5 cm  foi 
desenvolvido em carbono para maior condutividade das correntes 
aplicadas,  Possui a interface que transmite a corrente elétrica 
através da pele do paciente, e por ser flexível e moldáveleste 
modelo é compatível, com as correntes TENS, FES, Interferencial, 
Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas.  

UNI 300 

191 

Eletrodo Condutivo de Silicone por metro foi desenvolvido em 
carbono para maior condutividade das correntes aplicadas,  Possui a 
interface que transmite a corrente elétrica através da pele do 
paciente, e por ser flexível e moldáveleste modelo é compatível com 
as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais 
correntes despolarizadas.  

MET
RO 

7 

192 

Eletrodo para E.C.G. utilizado para cirurgia em geral, UTI´s, 
monitorização cardíaca, gravador de holter.Espumado, Gel 
sólido,Adesivo hipoalergênico, Botão de aço inoxidável, Contra-pino 
AgC.Pacote com 50 unidades 

PCT 200 

193 
Eletrodo para E.C.G. , tipo sucção precordial com Pera de Silicone 
kit com 6 unidades 

kit 10 

194 Equipo Conector com 2 vias com Corta Fluxo (clamp)  UNI 100 

195 

Equipo para Dieta enteral via sonda. infusão por gravidade, equipo 
gravitacional, com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara 
flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul 
com comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro 
de ar lateral e com conector escalonado. 

UNI 1.200 

196 
Equipo para Soro Macrogotas – estéril com injetor lateral em tubo 
PVC de 1,50m, pinça rolete para dosagem volume e entrada de ar; 

UNI 3.500 

197 

Escada Auxiliar de Metal 2 Degraus, para Clínicas, Camas 
Hospitalares ou Macas, Pintura epóxi, Estrutura em aço carbono, 
Piso antiderrapante, Dimensões: 40x39x41 cm, Cor da ferragem: 
cinza ou branca 

UNI 10 

198 

Escada Banqueta Hospitalar 3 Degraus, em Fosfato De Zinco Na 
Superfície E Pintura Em Epóxi A 220º, Proporciona A Peça Alta 
Durabilidade, Além De Pés Emborrachados, Fabricada Em Aço 
Carbono, Pintura Em Pó Epóxi, Pisante Anti Derrapante, Dimensões 
Do Produto: Altura: 60,5 Cm,Largura: 35 Cm, Profundidade (Aberta 
): 62 Cm, Profundidade ( Fechada ): 32 Cm. Na cor cinza 

UNI 5 

199 Escova Cervical  Ginecológica Descartável pacote com 100 PCT 50 

200 
Espaçador Adulto e Infantil, permite maior deposição pulmonar das 
medicações. Compatível com todos as bombinhas de inalação oral.  

UNI 15 
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201 Escova Seca de Plástico com Dupla Face  UNI 250 

202 Espaldar de Madeira UNI 1 

203 Esparadrapo Hospitalar 10cm x 4,5m RL 300 

204 Espátula de Ayres Ginecológica pacote com 100 PCT 50 

205 Espéculo Nasal Descartável Adulto  UNI 200 

206 Espéculo Nasal Descartável Infantil  UNI 200 

207 Espéculo vaginal estéril descartável tamanho G UNI 200 

208 Espéculo vaginal estéril descartável tamanho M UNI 500 

209 Espéculo Vaginal Estéril Descartável tamanho P UNI 500 

210 Espéculos para Otoscópio Gowllands 302 UNI 50 

211 
Espuma  de carvão Ativado Com sulfato de Prata e silicone.  Placa 
Recortável 10x20 cm  

UNI 300 

212 
Espuma  de carvão Ativado Com sulfato de Prata e silicone. Placa 
Recortável 10x10 cm  

UNI 300 

213 

Espuma absorvente para feridas altamente exsudativas,  flexivel, 
conter silicone para manejo do leito, proteção e selameto das bordas 
da lesão e bordas adesivas com no minimo 2, composta por 5 
camadas, 12,5cm x 12,5cm que não devolva o exsudato para lesão 
nem sob pressão.  

UNI 300 

214 
Espuma altamente absorvente composta por silicone perfurado, com 
carvão ativado e sulfato de prata, capacidade de permamencia em 
qualquer tipo de lesão até 14 dias. 10x12x5cm 

UNI 150 

215  Estante tipo grade para 40 tubos 20 a 21 m de diâmetro UNI 50 

216  Estante tipo grade para 60 tubos 20 a 21 m de diâmetro UNI 50 

217 Estetoscópio Simples Adulto UNI 50 

218 Estetoscópio Simples Infantil UNI 5 

219 Estojo Perfurado de Inox 26 X 12 cm UNI 5 

220 Éter Etílico de 1 litro FRS 3 

221 
Faixa Elástica para Exercícios com 2 metros nivel Forte, material 
Latéx Natural, Aroma neutro, Menos talco e toque macio, 
Resistência impressa na faixa 

UNI 5 

222 
Faixa Elástica para Exercícios com 2 metros nivel Média, material 
Latéx Natural, Aroma neutro, Menos talco e toque macio, 
Resistência impressa na faixa 

UNI 5 

223 
Faixa Elástica para Exercícios com 2 metros nivel Suave, material 
Latéx Natural, Aroma neutro, Menos talco e toque macio, 
Resistência impressa na faixa 

UNI 5 

224 Fio de Nylon para Sutura n° 2 – 45 cm Agulha 3/8  30 mm caixa 24  CX 5 

225 Fio de Nylon para sutura n° 3 – 45 cm agulha 3/8  30 mm caixa 24  CX 15 

226 Fio de Nylon para sutura n° 4 – 45 cm agulha 3/8  30 mm caixa 24 CX 6 

227 Fio de Nylon para sutura n° 5 – 45 cm agulha 3/8  20 mm caixa 24  CX 3 

228 Fio de Nylon para sutura n° 6 – 45 cm agulha 3/8  20 mm caixa 24  CX 3 

229 Fio de Sutura Catgut Cromado n°0 – Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 2 

230 
Fio de Sutura Catgut Cromado n°02 – Agulha 3/8 30 mm  75 cmcx 
24  

CX 2 

231 Fio de sutura Catgut Cromado n°03 – Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 3 

232 Fio de sutura Catgut Cromado n°04 – Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 3 

233 Fio de Sutura Catgut n°0 - Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 2 

234 Fio de Sutura Catgut n°02 – Agulha 3/8 30 mm  75 cmcx 24  CX 2 

235 Fio de sutura Catgut n°03 Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 3 
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236 Fio de sutura Catgut n°04 Agulha 3/8 30 mm 75 cm cx 24  CX 3 

237 

Fita ajustável de perna, não estéril, composta  85% em nylon, 
viscose, algodão e látex (borracha natural),  com velcro e providas 
de botões de polipropileno. Permitem ser introduzidas em 
passadores de bolsas de coleta urinária e sejam fixadas à perna do 
paciente na altura desejada. 

UNI 60 

238 Fio guia para Sonda Endotraqueal  (tamanho único)  UNI 5 

239 Fita Adesiva Branca hospitalar 19mm x 50m; fita crepe RL 500 

240 Fita Adesiva larga 50 x 50 ; fita crepe RL 50 

241 Fita Adesiva Polipropileno Marron 45x50 para embalagem RL 10 

242 Fita Auto Clave com indicador de esterelização, 19mm x 30m RL 100 

243 Fita micropore 100mm x 10m hospitalar RL 80 

244 Fita micropore 25mm x 10m hospitalar  RL 100 

245 Fita micropore 50mm x 10m hospitalar RL 300 

246 Fixador celular ginecológico spray 100 ml  FRS 20 

247 

Formol (Formaldeído) solução de formol 10% (v/v) o que equivale a 
4% (p/v) é utilizada na conservação de material histológico. 
COMPOSIÇÃO: Formaldeido, Fosfato De Sódio Monobásico, 
Fosfato de Sódico Dibásico e Água deionizada. Com 1 litro 

FRS 5 

248 
Fralda Geriátrica Descartável  tamanho M peso ( 40 a 70kg) cintura 
de 70 - 110cm com capacidade de alta absorção, assim evitando 
assaduras e umidade na pele do paciente.  

UNI 8.000 

249 
Fralda Geriátrica Descartável tamanho EXG peso (acima de 85 kg) 
cintura de 110 - 170cm com capacidade de alta absorção, assim 
evitando assaduras e umidade na pele do paciente.  

UNI 10.000 

250 
Fralda Geriátrica Descartavel tamanho G peso ( 70 a 85kg) cintura 
de 100 - 150cm com capacidade de alta absorção, assim evitando 
assaduras e umidade na pele do paciente. 

UNI 8.000 

251 
Fralda Geriátrica Descartável tamanho P peso (20 a 40 kg) cintura 
60 - 85cm alta capacidade de absorção, assim evitando assaduras e 
umidade na pele do paciente.  

UNI 6.000 

252 Fralda Infantil Descartavel tamanho EXG peso (15 a 22 kg) UNI 3.000 

253 Fralda Infantil Descartavel tamanho G peso (9 a 13 kg) UNI 2.000 

254 Fralda Infantil Descartável tamanho M peso( 5,5 a 10kg ) UNI 1.000 

255 Fralda Infantil Descartavel tamanho P peso ( 3,5 a 6kg) UNI 500 

256 Frasco para Alimentação Enteral frasco 300 ml  FRS 1.000 

257 

Fluxômetro Escala de Vazão: 0 a 30 l/min.,Esfera (Flutuador): Aço 
Inoxidável;Corpo e Niple de saída:Latão Cromado;Pressão de 
Calibração: 3,5 kgf/cm²;Conexões de Entrada e Saída: Conforme a 
Norma ABNT NBR 11906;Borboleta: Polipropileno (PP) com rosca 
interna em metal;Bico: Alumínio ou Latão, para controlar a 
quantidade exata de Oxigênio através de uma escala onde é 
possível regular a vazão do gás utilizado em litros por minuto. 

UNI 30 

258 

Frasco para Amostra de Teste de Água com Coliformes Estéril*, com 
Tablete de Tiossulfato de Sódio, recipiente estéril usado no teste de 
presença de coliforme, um contaminante microbiológico, em água 
potável. Fabricado de polipropileno puro em ambiente estéril. O 
recipiente de uma peça tem tampa acoplada para reduzir a chance 
de contaminação. A seta de travamento garante que a esterilidade 
não foi comprometida. Um tablete de tiossulfato de sódio foi adicio- 

UNI 300 
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nado a cada recipiente, poupando ao laboratório tempo e despesas 
de preparação. Quando vedado apropria- damente, impede o 
vazamento. Outro benefício é o lacre para proteger de abertura 
acidental, que também funciona como vedação protegida. Não 
produz fluorescência. 
Capacidade (mL): 100-120. Aprox. Diâm. x Altura (mm): 65 x 120 

259 Garrote para Punção Venosa de Elastico com Clip UNI 50 

260 Garrote Tubo Látex,  n° 201 rolo com 15 metros RL 5 

261 Garrote Tubo Látex, fino n° 200 rolo com 15 metros RL 10 

262 Garrote Tubo Látex, n° 202 rolo com 15 metros RL 3 

263 

Gel de controle de umidade da lesão composto por, Octanoato de 
cetearilo, 1,08 g, estearil heptanoato 3,21 g de arginina 0,49 g, 
carbopol 940, Nipagin, Nipasol, água purificada. Indicado para 
queimaduras, escoriações, pele do idoso, lesoes superficiais secas e 
umidas. Embalagem com 50 gramas 

TUB
O 

300 

264 

Gel de controle ideal de umidade da lesão composto por, Octanoato 
de cetearilo, 1,08 g, estearil heptanoato 3,21 g de arginina 0,49 g, 
carbopol 940, Nipagin, Nipasol, água purificada. Indicado para 
queimaduras, escoriações, pele do idoso, lesoes superficiais secas e 
umidas. Embalagem com 50 gramas 

TB 300 

265 

Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto por 
betaína (surfactante) e polihexanida. Produzido em sistema fechado 
estéril, livre de endotoxinas e pronto para uso. Registrado no MS 
como produto para a saúde Classe IV. Aplicar em camada 3-5 mm 
de espessura. Eficaz para prevenção e tratamento do biofilme. 
Reduz o tempo de cicatrização. Indicado para limpeza, hidratação e 
descontaminação de todos os tipos de feridas, principalmente as 
cavitárias, crônicas e queimaduras, podendo permanecer aberto por 
até 08 semanas após o rompimento do lacre. Apresentação em 
frasco de 30ml. 

FRA
SCO 

200 

266 

Gel para Meios de Contato(Ultrassom, Tens, Fes, Correntes 
Eletrocardiograma), Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil 
parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada. 
Composição é livre de álcool e sais, não provocando o 
ressecamento do cabeçote dos aparelhos e aumentando assim a 
vida útil dos mesmos. Sua consistência é firme e é de fácil remoção. 
Com 100 ml. 

FRS 100 

267 

Gel para Meios de Contato,(Ultrassom, Tens, Fes, Correntes 
Eletrocardiograma), Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil 
parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada. 
Composição é livre de álcool e sais, não provocando o 
ressecamento do cabeçote dos aparelhos e aumentando assim a 
vida útil dos mesmos. Sua consistência é firme e é de fácil remoção. 
Com 1.000 ml 

FRS 20 

268 Hastes flexíveis com pontas de 100% algodão cx com 75  CX 100 

269 HIDROGEL esteril composto sem alginato de calcio 30gr BIS 250 

270 
Hidrogel não estéril, composto por, alginato de calcio e sódio,  tubo 
com 85 gramas. 

TB 100 

271 Hidrogel sem alginato minimo 30 gramas FRS 80 

272 
Hipoclorito de sódio 1% frasco com 1litro usada frequentemente 
como desinfetante e como agente alvejante. 

FRS 150 
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273 

Histêrometro Descartável Ésteril, fabricado em poliestireno, na cor 
branca, possui segmento centimetrado de 15 cm, sendo a 
graduação de 4 a 15 cm. Possui anel cilíndrico (stopper) que se 
desloca ao longo da haste cilíndrica. Comprimento total de 25 cm. 
Estéril por Óxido de Etileno (ETO).Embalado em envelope de papel 
grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. 

UNI 250 

274 Imobilizador de Cabeça Adulto para Prancha de Resgate UNI 10 

275 Imobilizador de Cabeça Infantil para Prancha de Resgate UNI 5 

276 

Imobilizador para Dedos das Mãos Tamanho G, projetada para 
proteção e imobilização dos dedos das mãos em caso de amputação 
parciais, fraturas, contusões, entorses, luxações, lesões, nos 
tendões ou ligamento e dedos encravados. Dobrável e em formato 
côncavo, fixa com firmeza toda extensão do dedo. Feito com liga de 
alumínio flexível e resistente, bilateral, Material/Composição 
Alumínio, espuma e velcro. 

UNI 30 

277 

Imobilizador para Dedos das Mãos Tamanho M, projetada para 
proteção e imobilização dos dedos das mãos em caso de amputação 
parciais, fraturas, contusões, entorses, luxações, lesões, nos 
tendões ou ligamento e dedos encravados. Dobrável e em formato 
côncavo, fixa com firmeza toda extensão do dedo. Feito com liga de 
alumínio flexível e resistente, bilateral, Material/Composição 
Alumínio, espuma e velcro. 

UNI 50 

278 

Imobilizador para Dedos das Mãos Tamanho P, projetada para 
proteção e imobilização dos dedos das mãos em caso de amputação 
parciais, fraturas, contusões, entorses, luxações, lesões, nos 
tendões ou ligamento e dedos encravados. Dobrável e em formato 
côncavo, fixa com firmeza toda extensão do dedo. Feito com liga de 
alumínio flexível e resistente, bilateral, Material/Composição 
Alumínio, espuma e velcro. 

UNI 50 

279 Incubadora para monitorar auto clave e para teste biológico, Bivolt UNI 2 

280 

Indicador Quimico, Classe 5, para a monitorização e avaliação dos 
ciclos de esterilização em autoclaves a vapor,  reagindo a todos os 
parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, 
temperatura e vapor).  

UNI 100 

281 

Indutor Frequencial Floral Gel, Polímero carboxivinílico, espessante, 
água purificada, conservante, essências vibracionais e extratos 
florais: Foeniculum, Thea sinensis, Aesculus camea. Com 100 
gramas 

UNI 60 

282 

 Kit estéril para coleta de urina composto 1 copo coletor (becker) 
flexível com capacidade de 80 ml, não graduado, feito em 
polipropileno (PP) e 1 tubo cônico com tampa 12 ml, feito em 
polipropileno (PP) 

UNI 1.000 

283 
Lacre de segurança com numeração para carrinho de emergência 
caixa com 100  

CX 3 

284 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 11 cx 100  

CX 6 

285 Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas CX 3 
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e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 12 cx 100  

286 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 15 cx 100  

CX 10 

287 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 21 cx 100  

CX 3 

288 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 22 cx 100  

CX 3 

289 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 23 cx 100  

CX 3 

290 

Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado n° 24 cx 100  

CX 3 

291 Lamina para Microscopia Lapiada Fosca caixa com 50  CX 50 

292 
Lâmpada Infravermelho Potência: 150w, voltagem 110, para 
Fisioterapia, Termoterapia e Fototerapia  

UNI 10 

293 

Lanceta Estéril em Aço Inoxidável 28G/0,4mm com sistema de 
punção de uso único e 1 ajuste de profundidade. Profundidade: 1.5 
mm,Diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G), Lanceta trifacetada e 
siliconada,Retração automática da agulha,Tempo de punção: 3 
milésimos de segundo. 

UNI 100.000 

294 Lenço Facial de Papel branco caixa com 100 um CX 50 

295 
Lençol de TNT de 20 gramas com Elástico para Maca Hospitalar 
(Colchão D45) 

UNI 500 

296 Luva Cirúrgica Estéril n° 6,5 PAR 120 

297 Luva Cirúrgica Estéril n° 7  PAR 200 

298 Luva Cirúrgica Estéril n° 7,5  PAR 300 

299 Luva Cirúrgica Estéril n° 8  PAR 300 

300 Luva Cirúrgica Estéril n° 8,5  PAR 200 

301 Luva Cirúrgica Estéril n° 9 PAR 50 

302 Luva de procedimento Nitrilica descartavel tamanho P cx. c/100 CX 200 

303 Luva de procedimento Nitrilica descartavel tamanho M cx c/100 CX 300 

304 Luva de procedimento Nitrilica descartavel tamanho G cx c/ 100 CX 100 

305 Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, tam G cx/100  CX 100 

306 Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, tam M cx/100 CX 500 
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307 Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, tam P cx/100 CX 400 

308 Luva de látex p/ procedimento não cirúrgico, tam PP cx/100  CX 200 

309 

Maca de Exame Clinico Simples, estrutura tubular em aço redondo, 
leito estofado revestido em courvim, Cabeceira reclinável em até 4 
posições através de cremalheira, Pés com ponteiras plástica, Pintura 
eletrostática a pó epóxi, Dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m 
largura x 0,80m altura. 

UNI 5 

310 Malha tubular n° 04 cm/ 25 m  RL 5 

311 Malha tubular n° 06 cm/ 25 m  RL 15 

312 Malha tubular n° 08 cm/ 25 m  RL 15 

313 Malha tubular n° 10 cm/ 25 m RL 10 

314 Malha tubular n° 12 cm/ 25 m RL 10 

315 Malha tubular n° 15 cm/ 25 m RL 10 

316 Malha tubular n° 25 cm/ 25 m RL 7 

317 Malha tubular n° 20 cm/ 25 m RL 7 

318 
Manguito Adulto Com  Tubos em PVC. Este manguito de duas vias é 
adaptável em qualquer aparelho de pressão aneróide ou de coluna 
de mercúrio. 

UNI 300 

319 
Manômetro para Aparelho de pressão Aneoróide, escala de 0-300 
mmhg. 

UNI 120 

320 Manta Térmica Aluminizada 2,10 X 1,40 Resgate UNI 50 

321 Martelinho para avaliação de reflexo, fisioterapia BABINSKI UNI 2 

322 Mascara descartável TNT Tripla com Elástico UNI 50.000 

323 Mascara N95 C/ Valvula UNI 2.000 

324 Mascara N95 S/ Valvula com elastico entre as orelhas UNI 2.000 

325 Mascara N95 S/ Valvula com elastico entre a cabeça UNI 2.500 

326 

Mesa Ginecológica de Leito confeccionado em madeira, com 
espuma de 5cm D28, revestido em courvin. Estrutura confeccionada 
em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas.Dividido em 3 seções: dorso, 
assento e pernas, com elevação através de cremalheira.Com 
perneira e porta calcanhar.Capacidade: 120kg. Dimensões:1800mm 
(C) x 550 (L) x 850mm (A). 

UNI 3 

327 Mini Bicicleta Ergométrica com monitor UNI 2 

328 Muleta Canadense de Aluminio com Apoio Fixo Injetado UNI 5 

329 
Muleta Canadense Infantil: altura 1,15 a 1,50 metros e resistência 
até 100kg o Par 

UNI 5 

330 Muleta de Alumínio Axilar Regulavel tam G PAR 10 

331 Muleta de Alumínio Axilar Regulavel tam M PAR 10 

332 Muleta de Alumínio Axilar Regulavel tam P PAR 10 

333 
Óculos de segurança transparente(Equipamento de proteção 
Individual) 

UNI 200 

334 Órtese para punho com tala bilateral UNI 10 

335 

Otoscópio Gowllands 302, Cabo em metal para 2 pilhas médias tipo 
C - 1,5 Volts;Regulador de intensidade de luz; 4 espéculos 
auriculares;1 espéculo nasal; Lâmpada HALÓGENA de 2,5 Volts ( 
ref 112H); Acompanha estojo para transporte. 

UNI 15 

336 
Oxímetro de Pulso com dedo com 4 parâmetros 8 horas de registro 
de data, análise de dados, monitoramento de sono  

UNI 25 

337 Papel Lençol 100% Branco Hospitalar descartável 50 x 50 m  RL 500 

338 Papel Lençol 100% Branco Hospitalar descartável 70 x 50 m  RL 1.200 
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339 Papagaio de Inox tamanho médio UNI 5 

340 Papagaio de Plastico Branco tamanho médio UNI 6 

341 

Papel de Esterilização grau Cirúrgico de 20 CM, de 100 metros 
,Regido por normas (NBR 12946 / BS-EN 868-5); Regido por normas 
(NBR 12946 / BS-EN 868-5); Atóxico, poros de 0,22 mícron de 
diâmetro, ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 60 
a 80 gr/m², filme plástico de 54gr/m²; Atóxico, poros de 0,22 mícron 
de diâmetro, ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 
60 a 80 gr/m², filme plástico de 54gr/m²; Resistente à penetração de 
água, evitando que microrganismos possam contaminar o conteúdo 
da embalagem; Resistente à penetração de água, evitando que 
microrganismos possam contaminar o conteúdo da embalagem; 
Permite a visualização do material, fácil abertura através de técnica 
asséptica; Permite a visualização do material, fácil abertura através 
de técnica asséptica; Estrutura homogênea, sem furos e micro-furos, 
selagem fácil e resistente à tração e perfuração; Estrutura 
homogênea, sem furos e micro-furos, selagem fácil e resistente à 
tração e perfuração; Manutenção de esterilidade - 2 anos se 
embalagem não estiver violada ou danificada. Manutenção de 
esterilidade - 2 anos se embalagem não estiver violada ou 
danificada.  

RL 15 

342 

Papel Esterilização Grau Cirúrgico 15 CM, de 100 metros Regido por 
normas (NBR 12946 / BS-EN 868-5); Regido por normas (NBR 
12946 / BS-EN 868-5); Atóxico, poros de 0,22 mícron de diâmetro, 
ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 60 a 80 gr/m², 
filme plástico de 54gr/m²; Atóxico, poros de 0,22 mícron de diâmetro, 
ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 60 a 80 gr/m², 
filme plástico de 54gr/m²; Resistente à penetração de água, evitando 
que microrganismos possam contaminar o conteúdo da embalagem; 
Resistente à penetração de água, evitando que microrganismos 
possam contaminar o conteúdo da embalagem; Permite a 
visualização do material, fácil abertura através de técnica asséptica; 
Permite a visualização do material, fácil abertura através de técnica 
asséptica; Estrutura homogênea, sem furos e micro-furos, selagem 
fácil e resistente à tração e perfuração; Estrutura homogênea, sem 
furos e micro-furos, selagem fácil e resistente à tração e perfuração; 
Manutenção de esterilidade - 2 anos se embalagem não estiver 
violada ou danificada. Manutenção de esterilidade - 2 anos se 
embalagem não estiver violada ou danificada.  

RL 50 

343 

Papel Esterilização Grau Cirúrgico 30 CM, de 100 metros Regido por 
normas (NBR 12946 / BS-EN 868-5); Regido por normas (NBR 
12946 / BS-EN 868-5); Atóxico, poros de 0,22 mícron de diâmetro, 
ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 60 a 80 gr/m², 
filme plástico de 54gr/m²; Atóxico, poros de 0,22 mícron de diâmetro, 
ph entre 6 e 7, quantidade máxima de amido de 1,5%, 60 a 80 gr/m², 
filme plástico de 54gr/m²; Resistente à penetração de água, evitando 
que microrganismos possam contaminar o conteúdo da embalagem; 
Resistente à penetração de água, evitando que microrganismos 
possam contaminar o conteúdo da embalagem; Permite a 
visualização do material, fácil abertura através de técnica asséptica; 
Permite a visualização do material, fácil abertura através de técnica 

RL 25 
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asséptica; Estrutura homogênea, sem furos e micro-furos, selagem 
fácil e resistente à tração e perfuração; Estrutura homogênea, sem 
furos e micro-furos, selagem fácil e resistente à tração e perfuração; 
Manutenção de esterilidade - 2 anos se embalagem não estiver 
violada ou danificada. Manutenção de esterilidade - 2 anos se 
embalagem não estiver violada ou danificada.  

344 Papel Kraft para Esterelização 60 CM X 100 M RL 10 

345 Papel p/ eletrocardiograma cardiorre 2000/ cardiotouch 3000 RL 30 

346 

Pasta Barreira protetora de pele em forma de tira para o cuidado de 
estomas intestinais e urinários composta de estireno-isopreno-
estireno (SIS), copolímero de isobutileno-buteno, copolímero de 
propileno-etileno, cera de parafina, goma guar, pectina, óxido de 
zinco, metilparabeno, etilparabeno e carboximetilcelulose sódica 
(CMC).Strip Paste com 6 gramas. Caixa com 10 tubos. 

CX 30 

347 
Pasta Protetora da Pele Pasta de hidrocoloide protetora da pele. 
Composto por óleo mineral, alcool, glicerina, goma guar, pectina, 
silica, Gantrez ES-435. Tubo de 60g 

TB 40 

348 
Pera de Insuflação Latéx, tamanho padrão, para Aparelho  de 
Pressão Aneoróide. 

UNI 200 

349 Pinça Anatomica 14cm/52-50014 UNI 5 

350 Pinça Cirurgica Medina 24 CM, espessura 2 mm UNI 10 

351 Pinça Cirurgica Medina 24 CM, espessura 5mm UNI 10 

352 Pinça Cheron 24 cm/52-50225 em Aço Inox UNI 5 

353 Pinça Hartmann tipo Jacaré 15 cm em Aço Inox UNI 5 

354 Pinça Hartmann tipo Jacaré 20 cm/52-51820 em Aço Inox UNI 5 

355 Pinça Hartmann tipo Jacaré 9 cm em Aço Inox UNI 5 

356 Pinça Hemostatica 18 cm em Aço Inox UNI 5 

357 Pinça Kelly Curva 14 cm/52-51514 em Aço Inox  UNI 20 

358 Pinça Kelly Curva 16 cm/52-52116 em Aço Inox UNI 15 

359 Pinça Kelly Reta 14 cm/52-51614 em Aço Inox UNI 30 

360 Pinça Kelly Reta 16 cm/52-52216 em Aço Inox UNI 20 

361 Pinça Pozzi 16 cm/52-53516 em Aço Inox UNI 5 

362 Pinça Pozzi 25cm/52-51725 em Aço Inox UNI 5 

363 Pinça Tentacânula 16 cm/10850 em Aço Inox UNI 5 

364 Pipeta de Plástico de 3 ML não estéril UNI 500 

365 
Placa de Alginato de cálcio e sódio de alta absorção, derivado de 
algas marinhas, em tiras de 3 x 44 cm. 

UNI 50 

366 
Placa de Alginato de cálcio e sódio de alta absorção, derivado de 
algas marinhas. Medida de 10 x 20 cm. 

UNI 50 

367 

Placa base convex light, com acople de 70 mm, recortável de 15-53 
mm, com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou 
levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência 
à erosão composta de Óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose 
sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-
estireno (SIS) , poliisobutileno (PIB), borracha de 
butila;Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato 
oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco 
zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por 
sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da 
forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no 

UNI 100 
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abdômen, suporte de cinto na própria placa. 

368 

Placa base convex light, com acople de 60 mm, recortável de 15-43 
mm, com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou 
levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência 
à erosão composta de Óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose 
sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-
estireno (SIS) , poliisobutileno (PIB), borracha de 
butila;Hidrocarboneto alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato 
oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco 
zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por 
sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da 
forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no 
abdômen, suporte de cinto na própria placa. 

UNI 100 

369 

Placa base plana, com acople de 50 mm, recortável de 10-45 mm, 
com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de 
composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica 
(CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno 
(SIS) , poliisobutileno (PIB), borracha de butila;Hidrocarboneto 
alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que 
se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que 
asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível 
por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, 
aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte 
de cinto na própria placa. 

UNI 100 

370 

Placa base plana, com acople de 50 mm, recortável de 10-45 mm, 
com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de 
composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica 
(CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno 
(SIS) , poliisobutileno (PIB), borracha de butila;Hidrocarboneto 
alcíclico Hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que 
se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que 
asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível 
por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, 
aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte 
de cinto na própria placa. 

UNI 100 

371 

Placa Protetora de Ostomia 10 X 10 CM, é um produto confortável 
para pele para ser usado sob a base adesiva. Ela absorve a 
umidade e, assim, minimiza o risco de maceração da pele. Ela 
fornece proteção para a pele periestomal e uma superfície pronta 
para aplicação de um novo equipamento. 

UNI 40 

372 

Placa Protetora de Ostomia 20 X 20 CM, é um produto confortável 
para pele para ser usado sob a base adesiva. Ela absorve a 
umidade e, assim, minimiza o risco de maceração da pele. Ela 
fornece proteção para a pele periestomal e uma superfície pronta 
para aplicação de um novo equipamento. 

UNI 20 

373 

Pote coletor universal destinado a coleta de material para análises 
clínicas, estéril, embalados individualmente capacidade de 50 ml, 
sem pá, com tampa protetora tipo rosca cor vermelha em polietileno, 
translúcido, descartável em polipropileno (PP)  

PT 3.000 

374 
Pote coletor universal destinado a coleta de material para análises 
clínicas, não estéril, capacidade de 50 ml, acompanhado com pá, 

PT 1.000 
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com tampa protetora tipo rosca cor branca em polietileno, 
translúcido, descartável em polipropileno (PP)  

375 
Pote coletor descartável, para urina 24 h, com capacidade de 2L, 
tampa tipo rosca, graduação a cada 100 ml de fácil visualização, 
translúcido tampa branca, descartável, não estéril 

PT 500 

376 Pó Protetor da Pele para estomias 28gr TB 40 

377 Prancha de Madeira Com Cinto  e Imobilizador de Cabeça UNI 6 

378 

Produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo 
que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de 
bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como 
antisséptico para curativos em geral. Deve atender o disposto na 
RDC 17/10 e RDC 199/06. Apresentar Autorização de 
Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação- CBPF por linha de produção. 

FRS 30 

379 

Protetor Ocular Adulto caixa com 20 Unidades é especificamente 
desenhado para ser usado como tampão de olhos para tratamento 
de estrabismo, ambliopia, curativos em geral na área de 
Oftalmologia e, em tratamentos onde seja necessária a oclusão dos 
olhos. Produzido com a fita Micropore, o Protetor Ocular é indicado 
para peles sensíveis.  

CX 100 

380 

Protetor Ocular Infantil caixa com 20 Unidades coloridas ( azul, 
verde, vermelho, amarelo ) é especificamente desenhado para ser 
usado como tampão de olhos para tratamento de estrabismo, 
ambliopia, curativos em geral na área de Oftalmologia e, em 
tratamentos onde seja necessária a oclusão dos olhos. Produzido 
com a fita Micropore, o Protetor Ocular é indicado para peles 
sensíveis.  

CX 350 

381 

Removedor de adesivos em spray 100ml SPRAY REMOVEDOR DE 
adesivos, curativos, e resíduos na pele, remoção sem trauma e sem 
dor, cria uma barreira de proteção, previne trauma de remoção, 
descamação, vermelhidão e irritação, livre de éter e seca 
rapidamente. Produto não inflamável, dermatológicamente testado.  

UNI 80 

382 

Rifamicina Spray Cada mL contém: rifamicina SV sódica 
(equivalente a rifamicina SV ácida) 10 mg veículo q.s.p 1 mL 
(propilenoglicol, ácido ascórbico, metabissulfito de potássio, edetato 
dissódico, hidróxido de sódio e água purificada). 

FRS 150 

383 
Rolo de Espuma Duro Proprioceptivo Foam Roller foi desenvolvido 
para a prática de exercícios, Modelo: Rolo Multifuncional, Material: 
Espuma, Medidas: 90cm x 15cm x 15cm (CxLxA), Peso: 900g 

UNI 2 

384 
Rolo de Espuma para Fisioterapia, Estética e Posicionamento 
Grande. Medidas: 60x25cm 

UNI 3 

385 
Rolo de Posicionamento Meia Lua de Espuma, Medidas: 
60x16x25cm 

UNI 3 

386 Scalp para Coleta de sangue a Vácuo n° 21 UNI 1.000 

387 Scalp para Coleta de sangue a Vácuo n° 23 UNI 1.000 

388 Scalp de segurança p/ infusão n° 21 UNI 1.300 

389 Scalp de segurança p/ infusão n° 23 UNI 5.000 

390 Scalp de segurança p/ infusão n° 25 UNI 1.200 

391 Scalp de segurança p/ infusão n° 27 UNI 500 

392 Seringa 1 mL com agulha medida 30G 5/16", 8 x 0,30mm. UNI 50.000 
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Desenvolvida para a aplicação de insulina em indivíduos portadores 
de Diabetes, pela via subcutânea, Estéril – Esterilizada a Óxido de 
Etileno (ETO), 
Corpo transparente – permite a perfeita visualização do nível de 
medicamento, Atóxica e apirogênica, Descartável e de uso único 
Caixa com 100 unidades, embaladas individualmente em plástico 
atóxico, esterilizada. Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que 
garante sua esterilização e de fácil abertura. 

393 Seringa Descartável 10 ML s/ agulha UNI 5.000 

394 Seringa Descartável 20 ML s/ agulha UNI 4.000 

395 Seringa Descartável 3 ML s/ agulha UNI 6.000 

396 Seringa Descartável 5 ML s/ agulha UNI 8.000 

397 Seringa Descartável 60 ml s/ agulha UNI 100 

398 

Solução Aquosa de Clorexidina 0,2% é uma solução aquosa 
composta de digliconato de clorexidina, um antisséptico químico, 
antifúngico e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-
positivas quanto bactérias gram-negativas, demonstrando menos 
eficácia contra microrganismos gram-negativos, auxilia também 
contra proliferação de bactérias. Indicado para uso diário em 
higienização da pele íntegra, Antisséptico dermatológico, para uso 
hospitalar, antissepsia para cateterismo vesical, utilizado também 
para complementar os procedimentos invasivos. Com 1 litro  

FRS 30 

399 Solução de Glicerina a 120mg/ml Enema 12 % com 500 ml FRS 200 

400 
Solução Degermante de Clorexidina 0,2% Para degermação de 
mãos e braços, antissepsia da pele (campo operatório), banhos pré- 
cirúrgicos de pacientes e recém-nascidos, com 1 litro 

FRS 10 

401 

Solução para higienização da área peristomal e peri fístulas, não 
necessita de enxágue,  composta por detergente anfótero 
(cocoanfiacetato disódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, 
alantoína, álcool  isopropílico, metilparabenos, fragrância e água 
purificada. Frasco com 180 ml. 

UNI 18 

402 

Solução para limpeza e descontaminação de feridas, Composto por 
0,1% de undecilenamidopropil betaína, 0,1% poliaminopropil 
biguanida (polihexanida), hidróxido de sódio e água purificada. 
Produzido em sistema fechado, estéril, livre de endotoxinas e pronta 
para uso podendo permanecer aberto por até 08 semanas após o 
rompimento do lacre. Registrado no MS como produto para a saúde 
Classe IV. Frasco de 350 ml. 

UNI 60 

403 Sonda de aspiração traqueal n° 10 UNI 500 

404 Sonda de aspiração traqueal n° 12 UNI 1.000 

405 Sonda de aspiração traqueal n° 14 UNI 500 

406 Sonda de aspiração traqueal n° 16 UNI 30 

407 Sonda de aspiração traqueal n° 18 UNI 10 

408 Sonda de aspiração traqueal n° 20 UNI 10 

409 Sonda de aspiração traqueal n° 4 UNI 20 

410 Sonda de aspiração traqueal n° 6 UNI 30 

411 Sonda de aspiração traqueal n° 8 UNI 30 

412 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 06 UNI 10 

413 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 08 UNI 10 

414 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 10 UNI 10 
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415 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 12 UNI 30 

416 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 14 UNI 80 

417 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 16 UNI 100 

418 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 18 UNI 100 

419 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 20 UNI 60 

420 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 22 UNI 50 

421 Sonda Foley em látex c/2 vias n° 24 UNI 30 

422 Sonda gástrica (Levine) N° 04 UNI 10 

423 Sonda gástrica (Levine) N° 06 UNI 10 

424 Sonda gástrica (Levine) N° 08 UNI 10 

425 Sonda gástrica (Levine) N° 10 UNI 50 

426 Sonda gástrica (Levine) N° 12 UNI 100 

427 Sonda gástrica (Levine) N° 14 UNI 50 

428 Sonda gástrica (Levine) N° 16 UNI 20 

429 Sonda gástrica (Levine) N° 18 UNI 10 

430 Sonda gástrica (Levine) N° 20 UNI 20 

431 Sonda gástrica (Levine) N° 22 UNI 10 

432 Sonda nasogastrica curta n° 04 UNI 10 

433 Sonda nasogastrica curta n° 06 UNI 30 

434 Sonda nasogastrica curta n° 08 UNI 20 

435 Sonda nasogastrica curta n° 10 UNI 100 

436 Sonda nasogastrica curta n° 12 UNI 100 

437 Sonda nasogastrica curta n° 14 UNI 100 

438 Sonda nasogastrica curta n° 16 UNI 50 

439 Sonda nasogastrica curta n° 18 UNI 10 

440 Sonda nasogastrica curta n° 20 UNI 10 

441 Sonda nasogastrica longa n° 04 UNI 20 

442 Sonda nasogastrica longa n° 06 UNI 20 

443 Sonda nasogastrica longa n° 08 UNI 20 

444 Sonda nasogastrica longa n° 10 UNI 200 

445 Sonda nasogastrica longa n° 12 UNI 300 

446 Sonda nasogastrica longa n° 14 UNI 100 

447 Sonda nasogastrica longa n° 16 UNI 20 

448 Sonda nasogastrica longa n° 18 UNI 10 

449 Sonda nasogastrica longa n° 20 UNI 10 

450 Sonda retal n° 04 UNI 20 

451 Sonda retal n° 06 UNI 10 

452 Sonda retal n° 08 UNI 10 

453 Sonda retal n° 10 UNI 50 

454 Sonda retal n° 12 UNI 100 

455 Sonda retal n° 14 UNI 100 

456 Sonda retal n° 16 UNI 20 

457 Sonda retal n° 18 UNI 10 

458 Sonda retal n° 20 UNI 10 

459 Sonda uretral (alivio) n° 04 UNI 30 

460 Sonda uretral (alivio) n° 06 UNI 30 

461 Sonda uretral (alivio) n° 08 UNI 30 

462 Sonda uretral (alivio) n° 10 UNI 500 

463 Sonda uretral (alivio) n° 12 UNI 1.200 

464 Sonda uretral (alivio) n° 14 UNI 600 
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465 Sonda uretral (alivio) n° 16 UNI 50 

466 Sonda uretral (alivio) n° 18 UNI 20 

467 Sonda uretral (alivio) n° 20 UNI 10 

468 Sonda uretral (alivio) n° 22 UNI 10 

469 Soro Fisiológico 0,9% 100 ml FRS 3.000 

470 Soro Fisiológico 0,9% 10ml AMP 1.500 

471 Soro Fisiológico 0,9% 250 ml FRS 3.000 

472 Soro Fisiológico 0,9% 500 ml FRS 2.500 

473 Soro Glicofisiológico 250 ml FRS 100 

474 Soro Glicofisiológico 500 ml FRS 200 

475 Soro Glicosado 5% com 250 ml FRS 200 

476 Soro Glicosado 5% com 500 ml FRS 200 

477 Soro Ringer com lactato 250 ml FRS 100 

478 Soro Ringer com lactato 500 ml FRS 200 

479 Soro Ringer simples com 500 ml FRS 100 

480 Soro Ringer simples com 250 ml FRS 50 

481 

Spray removedor de adesivos, indicado à remoção de adesivos e 
resíduos sobre a pele intacta, provenientes de bases adesivas e 
coberturas, composto por  Disilloxane, Cyclopentasiloxane, 
Trisiloxane. O produto não provoca ardência, remove adesivos, seca 
em segundos e não interfere na aderência de outros adesivos. 
Embalagem com 50ml 

UNI 30 

482 Step antiderrapante para exercicios com regulagem de altura UNI 3 

483 Swab com meio Stuart estéril com ponta de Rayon UNI 25.000 

484 Suporte com Pedestal para 6 bolas de Pilates UNI 2 

485 Suporte para Halter UNI 2 

486 
Tala Metalica para Imobilização revestida com E.V.A, medida 30 X 8 
CM 

UNI 50 

487 
Tala Metalica para Imobilização revestida com E.V.A, medida 53 X 8 
cm 

UNI 50 

488 
Tala Metalica para Imobilização revestida com E.V.A, medida 63 X 9 
CM  

UNI 40 

489 
Tala Metalica para Imobilização revestida com E.V.A, medida 86 x 
10 cm 

UNI 30 

490 Termômetro Digital Axilar UNI 50 

491 
Termômetro Laser Digital Infravermelho, medidor de febre, testa, 
pulso 

UNI 50 

492 

Termômetro Digital Máxima e Mínima para caixa térmica, registra 
temperatura máxima e mínima externa através de cabo de 50 cm e 
sensor com função ºC/ºF, precisão: +/- 1ºC (entre -20+50ºC) e +/- 
2ºC no restante da escala selecionável, Imã de fixação em objetos 
metálicos, visor de fácil leitura, à prova d`água; faixa de utilização: -
50+70ºC, Alimentação à pilha 

UNI 100 

493 
Termômetro Digital para geladeira de Vacina interno e externo, 
máximo e mínimo 

UNI 50 

494 Tesoura cirúrgica 16 cm, ponta fina/reta – aço inoxidável UNI 8 

495 Tesoura cirúrgica IRIS 09 cm, ponta fina/reta – aço inoxidável UNI 10 

496 Tesoura Íris Curva 11,5 cm/66-70111 em Aço Inox UNI 5 

497 Tesoura Íris Reta 11,5 cm/66-70211 em Aço Inox UNI 15 

498 Tesoura Metzembaum 20 cm Curva em Aço Inox UNI 5 
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499 Tesoura Metzembaum 20 cm Reta em Aço Inox UNI 10 

500 Teste Rápido de HCG (gravidez)  UNI 1.000 

501 

Teste Rápido IGG e IGM, é um teste de triagem de uso único, para 
detectar anticorpos para os vírus SARS-CoV-2 em sangue total 
venoso, de punção digital, soro ou plasma humano. O teste se 
baseia na tecnologia de imunocromatografia e utiliza plataforma de 
duplo percurso. Seu uso é adequado em algoritmos de múltiplos 
testes para  
suporte ao diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 

UNI 15.000 

502 

Teste Swab Rápido. O Teste de Diagnóstico Rápido de Deteção de 
Antigénio para a COVID-19 é um imunoensaio cromatográfico para a 
deteção qualitativa dos antigénios SARS-CoV-2 presentes em 
amostras nasofaríngeas humanas. Amostras de esfregaço nasal, 
nasofaríngeo ou orofaríngeo. 

UNI 25.000 

503 

Tipoia de Braço Imobilizadora em Velpeau estofada, facilita esse 
processo de recuperação pois ela  oferece estabilidade e conforto na 
imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço) ela é 
confeccionada em 100% algodão, é estofada e pode ser usada nos 
braços direito ou esquerdo. Dimensões: 22 x 46 (CxL), Peso: 228g. 
Tamanho G 

UNI 5 

504 

Tipoia de Braço Imobilizadora em Velpeau estofada, facilita esse 
processo de recuperação pois ela  oferece estabilidade e conforto na 
imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço) ela é 
confeccionada em 100% algodão, é estofada e pode ser usada nos 
braços direito ou esquerdo. Dimensões: 22 x 46 (CxL), Peso: 228g. 
Tamanho M 

UNI 5 

505 

Tipoia de Braço Imobilizadora em Velpeau estofada, facilita esse 
processo de recuperação pois ela  oferece estabilidade e conforto na 
imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço) ela é 
confeccionada em 100% algodão, é estofada e pode ser usada nos 
braços direito ou esquerdo. Dimensões: 22 x 46 (CxL), Peso: 228g. 
Tamanho P 

UNI 5 

506 

Tira reagente para determinação de glicemia cx com 50 Tiras para 
Controle do Diabetes, Resultados precisos em 5 segundos, Volume 
da amostra: 2 µl, Permitem a utilização de amostras de sangue 
capilar, venoso, arterial e neonatal. 

CX 3.000 

507 Toesa (régua antropométrica) UNI 5 

508 
Tornozeleira de 0,5 kg para Clinica de Fisioterapia Par De 
Tornozeleiras Profissionais,  

UNI 4 

509 
Tornozeleira Regulável 1 A 5kg  preenchida com saquinhos com 
limalhas para o ajuste, em quantidade ideal para atingir a carga 
necessária.Para a clinica de Fisioterapia. 

UNI 2 

510 
Touca sanfonada descartável confeccionada em TNT, embalado de 
forma que garante a integridade do produto;Uso hospitalar. Pacote 
com 100. 

PCT 50 

511 
 Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K3 para hematologia de 
4 ml tampa roxa  

UNI 10.000 

512 
Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 com gel separador 
para hematologia de 3,5 ml tampa roxa  

UNI 10.000 
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513 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para sorologia com gel de 4 ml 
tampa vermelha 

UNI 10.000 

514 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para sorologia com gel de 5 ml 
tampa vermelha 

UNI 10.000 

515 
Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador + Ativador 
de coágulo 3,5 ml tampa amarela 

UNI 10.000 

516 
 Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador + Ativador 
de coágulo 5 ml tampa amarela 

UNI 10.000 

517 
Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador + Ativador 
de coágulo 8 ml tampa amarela 

UNI 10.000 

518 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para sorologia de 2 ml tampa 
vermelha 

UNI 10.000 

519 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para sorologia de 4 ml tampa 
vermelha 

UNI 10.000 

520 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para sorologia de 9 ml tampa 
vermelha 

UNI 10.000 

521 
Tubo para coleta de sangue a vácuo para coagulação com citrato de 
sódio a 3,2 % de 3,5 ml tampa azul 

UNI 10.000 

522 Tubo de ensaio de vidro 12 mm x 75 mm UNI 10.000 

523 Tubo endotraqueal com cuff n° 5 com manguito UNI 5 

524 Tubo endotraqueal com cuff n° 5,5 com manguito UNI 5 

525 Tubo endotraqueal com cuff n° 6 com manguito UNI 5 

526 Tubo endotraqueal com cuff n° 6,5 com manguito UNI 5 

527 Tubo endotraqueal com cuff n° 7 com manguito UNI 5 

528 Tubo endotraqueal com cuff n° 7,5 com manguito UNI 5 

529 Tubo endotraqueal com cuff n° 8 com manguito UNI 5 

530 Tubo endotraqueal com cuff n° 8,5 com manguito UNI 5 

531 Tubo endotraqueal com cuff n° 9 com manguito UNI 5 

532 Tubo extensores para oxigênio 2,0 m UNI 250 

533 

Umidificador de Oxigênio é composto de tampa e corpo de nylon, 
frasco plástico de 250ml com indicação dos níveis máximo e mínimo 
e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 
fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou 
fluxômetro de rede canalizada. 

UNI 30 

534 
Ureia creme 10%, cada grama contém uréia 0,1 g em uma base 
emoliente, metilparabeno, propilparabeno e água desionizada, 
150ml. 

FRS 250 

535 Vaselina 100% Liquida, hospitalar FRS 50 

536 
Válvula de Deflação, para qualquer tipo de Aparelho De Pressão 
Aneoróide; 

UNI 100 

537 

Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio, foi desenvolvida para 
controlar a pressão de saída de Oxigênio. Fabricada em metal 
cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala 
de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, 
pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. 
Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906; 

UNI 30 

538 Testes Dengue IGG/IGM, Imunorapido, caixa com 25 testes; CX 100 

539 
Testes Dengue NS1 (proteína produzida intensamente pelo vírus da 
dengue), Imunorapido, caixa com 25 testes; 

CX 100 

540 Tira reagente para medição capilar, método de leitura amprométrico CX 2.000 
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ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase ;faixa de 
medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando se valores 
inferiores e superiores a estes; Análise em amostra capilar. sem 
interferência com analgésicos e antitérmicos. Monitor com condição 
automática(sem condição manual via chip, tira código, botão e etc.). 
Deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco; quatro 
tipos de amostras de sangue: capilar, venoso, arterial e neonato. 
Caixa com 50 tiras. A empresa vencedora deverá doar monitores de 
glicemia para os pacientes cadastrados no programa de diabetes. 

541 Pó Protetor da Pele para estomias 25gr TB 40 
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, Estado de São Paulo, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.686.227.0001/70, com sede na 
Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, devidamente 
representada por seu Prefeito Municipal, EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador 
da cédula de identidade nº 30.755.114-3, inscrito sob o CPF nº 258.880.848, doravante designada 
CONTRATANTE, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) 
estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) 
DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 08, de 18/03/2013, bem como do edital de 
Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 
 
DETENTORA (S): 
 
DETENTORA 1 
Denominação:  
Endereço:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
CPF:  
Tel.:      
E-mail:  
 
DETENTORA 2 
Denominação:  
Endereço:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
CPF:  
Tel.:     
E-mail:  
DETENTORA 3... 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2- Características:  

 

Item Descrição Quant Unid Marca Unit Total 

1       

2       

... 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE ENTREGA 
 
2.1. Entregas parceladas. 
 
2.2 – A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços indicará: 
os nomes da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade 
solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de 
serem aplicadas as sanções previstas na Ata. 
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2.2.1- A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio e-mail informados na 
proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual alteração do e-
mail informados em sua proposta comercial. 
2.2.2- O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em 
confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de 01 (um) dia útil após o 
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 
2.2.3- O prazo máximo de entrega de produtos é de 05 (CINCO) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento da Ordem de Entrega; a ordem para prestação de serviços será emitida 
com 05 (CINCO) dias úteis de antecedência. 
2.2.4- A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência. 
2.2.5- Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado do Centro de Saúde do município, 
localizada na Rua Lindolfo Fernandes de Castro, nº 55, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-
000, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 
08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
2.2.5.1 - O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que deverão estar de 
acordo com as especificações técnicas do Termo de referência, podendo, se for ocaso, recusar 
parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo apresente defeitos ou não atendam as 
especificações técnicas descritas no termo de referência. 
 
2.3 – A contratação com fornecedor/prestador de serviços registrado, após indicação pelo Órgão 
Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de entrega/serviço ou outro 
similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto/prestação 
dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 
173/2009) devidamente atestada pelo setor de Compras de por meio de cheque nominal ou em conta 
corrente indicada pela empresa contratada.  
 
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) 
 
5.1- Fornecer ou executar, nas condições previstas no Edital do Pregão nº. ____/22 e nesta Ata, os 
produtos e serviços objeto deste ajuste. 
 
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado. 
 
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
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5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
 
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega/execução 
dos serviços. 
 
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto/execução 
do serviço. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 
7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese 
prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal 
nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, esta Ata, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do 
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da contratação. 
7.1.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da 
Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, 
contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou 
seja, por no máximo mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo 
prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo 
quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão 
unilateral e a multa prevista no item 7.2. 
7.1.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na Ordem de 
Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 7.2, sem 
prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do 
Pregão nº. ____/22 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 
 
8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles 
poderão advir. 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços 
é o Foro da Comarca de Paraibuna - SP. 
 
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes. 
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Natividade da Serra, ..... de ..................... de 2022. 
 
 
_____________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra – SP 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
 
DETENTORA: 
_______________________________________________ 
Empresa:  
Representante Legal:  
 
Testemunhas: 
 
________________________________               _________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 –   CEP12180000 

 

Página 45 

 

 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 
___________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de 
habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº ___/22, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste 
certame. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº ____/22, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº ____/22, da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, declaro, sob as penas da lei, 
que a __________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° .../2022 
Edital nº. .../2022 

Processo Administrativo Municipal n° .../2022 

 
 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  

 

Nome da Proponente: _____________________________________________________________________________ 

Razão social: _________________________________________ CNPJ nº.: __________________________________  

Banco: _____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.: _______________________________________ 

Endereço completo: _______________________________________________________________________________  

Telefone: ____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________  

 

Item Descrição Quant Unid Marca Unit Total 

1       

2       

...       

TOTAL GERAL  

....... 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ____________________________________ 
 
Prazo e local de entrega: conforme edital. 
 
 
DECLARAÇÕES: 
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já estão incluindo, 
além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou 
indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto do Pregão _____/2022; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital ____/2022 e de seus Anexos. 
 
 

 
Local, data. 

 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

                                                           RG N.º 
                                                           CPF N.º 
 
 

 
CARIMBO EMPRESA 

 


